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Som bere gedachten over Noord-lerland,p.3
Alseen Engelsm an,en dan nog weleen katholiek,Ierland bezoekten tracht

overdeIersekwestietespreken en tediscussiëren,ishijin een buitengewoon
precaire positie.D itoverkwam de hx fdredacteur van The M onth,die in dit

artikelzijn renectiesweergeeft.

Klinische gezondheidszorg en m edische

faculteitAntwerpen,p.9
In Antwerpen gaater een m edische faculteitkom en.V oorlopig zonderacade-

misch ziekenhuis.Hoekan datvacuum in deeerstejaren opgevuld worden?
Liefstzodateenstructuuruitgebouwdwordtdiehetmogelijkmaakthetopte
richten academ isch ziekenhuisin hetAntwerpseziekenhuiswezen teintegreren,

zodatde artsenopleiding en hetwetenschappelijk onderzoek in de medische
faculteitten dienste staan van de hele gemeenschap.

Desociaal-juridischepositie van dezielzorger,p.20
Hetproblematische in deconceptievan hetpriesterlijkeambtbestaathierin,
datdepriesterenerzijds'
gezondene'istot,anderzijdsdienaarvan dechristengemeente.Indien gezochtmoet worden naar een nieuwe sociaal-juridische
vo= gevingvoorhetpriesterlijkeAmbt,zullen beide facetten totuitdrukking
moeten komen,zijhetdatmeer dan vroegermet de eisen van de dienstbare
participatie rekening m oetworden gehouden.

De VS en de USSR in het#J>#e Oosten,p.26
In dit artikel komt men menige contradictie tegen: communistenjacht en
vriendschap m etRusland,fellekritiek op koning H oessein en verdediging van
zijn positie,Amerikaanseondersteuningvoorlanden diemetelkaar in oorlog

zijn.De Arabische wereld zoektzijn eigen identiteiten onalankelijkheid,
vooralin nationalisme en IslAm.Tegelijkertijd iszijgedwongen ditte doen
tussen detalrijkemachtigeinvloedenvan buiten.

'Libertarianism '
, #eopvolger van New Lep,.
p 40
N ew Leftisin deV erenigde Staten op deterugweg,m eentde auteur.M aarer
staataleen opvolgerklaar:het'
libertarianism ',een merkwaardig m engselvan

individualistisch liberalisme(in deEuropesezin van hetwoord)en maatschap
pelijk revolutionaire elementen.Of deze beweging veelkans heeftom het
politieke leven ernstig te vernieuwen,iseen andere vraag.

Balkanlanden onder druk,p. 48
De doorbraak van de Chinezen als derde superm ogendheid heeft tot een
wereldom spannende driehoeksverhouding geleid,waa> an de veiligheid en de

handhaving van destaatkundige onafhankelijkheid derZuidoosteuropese staten alangen.

Shakespeareen hethedendaagse toneeLp.55
BrechtenArtaud,JanKottenPeterBrook:zijprojecteren allemaalhun eigen
theateropvatting en levensvisie op Shakespeare en van daar ui
tproberen zij
hem te 'actualiseren'.Shakespearesveelzi
jdigheid levertdaarxk veelmateriaalvoor.Zolang zijhetoorspronkelijkewerk respecteren en hetnietin een
ideologisch keurslijfdwingen,kunnen dezeeigentijdseinterpretatiesonzekennisvanShakespeareverrijken,onzewaarderingverdiepen.

Ferz##e.Knuvelderslevenswerk en z#a motto,p.64
D e nieuwe druk van >znuvelders handboek tot de N ederlandse letterkunde
getuigtvan een reusachtige m oed,om bv.de nieuwe resultaten van onderzoek
op alle gebied toe te passen.D aardoor is hetnaasteen levenswerk ook een

meesterwerk geworden.Deauteurvan ditartikelmijmertvoortoverhetmotto
datKnuvelderzijn boek meegaf.

Som bere gedachten over N oord-lerland
Peter H ebblethwaite

Hetisonmogelijk om in dekwestielerland neutraalteblijven ofobjectief
tezijn.Dewelmenendebezoekerwordtgeprestom tezeR en waarhijstaat
en hetheeftgeen zin te verklaren datm en hetnietweef,ook alisdathet

enigewaarheidsgetrouweantwoord.Hetwordtdubbelmoeilijk wanneerde
bezoekereen Engelsman isen katholiek,wantdan verwachtmen vanzelfsprekend antwoorden van hem en welantwoorden die elkaartegenspreken.

HijzaliM erœn teleurstellen die slœhts zijn eigen slogans weergegeven
wensttezien.Maarmisschien juistdoordeze omstandigheid kan hijiets
bijdragen en wijzen op een mogelijke toekomst.
Maar,zoalsgewoonlijk in Ierland,voordatm en de aandachtkan richten
op de toekom st,moetmen eerstop zoek naar hetverle en.De oogstvan
de gescMedenis wordt nu ingehaald.En de Ieren hebben œ n uitstekend

geheugen.Engelsen hebbendeneigingom,heelgeriefelijk,teveronderstel1en datproblemen die niet dringend om een oplossing vragen,eenvoudig
niet bestaan.De Ieren helem aal niet.Toen ik in Dublin was,werd me
gevraagd,ofik me de betekenisbewustwasvan dedatum 17 oktober 1971.
lk m oest toegeven datik het niet wist.Het antwoord luidde dat hetde
achlonderdsteverjaardagzalzijnvandeinvalinIerland dooreen Engelse
koning,HendrikII.Bovendien,zowerd mijmeegedeeld,ishetgetalvan de
troem n op hetogenblik in Noord-lerland bijna precies hetzelfde als het
getalvan de troepen dieH endrik 11 bijzich had i
n 1171.Datishetsoort
hardnekkig historisch geheugen dateen Engelsmanmoeili
jk kan begrijmn.

In werkelijkheid betekentdevergelijking helemaalnietsen iszijvolkomen
irrelevantvoordehuidigesituatie;maara1siemand denktdatzebelangrijk
is,dan iszevoorhem belangrijk.
Ditismaareen vandefactorendieoorzaak zijnvan hetcompletemisverstand tussen Dublin en W estminster. De nogal pittige uitwisseling van

telegrammeninaugustuswaserhetbewijsvan.Mr.TH HOth enM r.Jack
Lynch spraken een verschillende taal.VanuitHeathsstandpuntis de zaak
œ nvoudig genoeg.Ulster maaktdeeluitvan hetUnited Kingdom ,evengod alsSchotland ofW ales ofLancashire.De status ervan is overœ nge-
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komen metdelerse Republiek doorde 'Government oflreland Act'van
1921en degrenzen werden vastgelegd doordeVolkenbond op 5 december
1925.Dus moet Ulster behandeld worden zoals e1k ander deel van het

UnitH Kingdom.De wettelijke positie is duidelijk.Daarom wordtelke
ophitsende bewering of zelfs e1k ongevraagd com mentaar, als het van

Dublin komt,beschouwd als onredelijke inmenging en als zodanig ook
verwormn.Datishetstandpuntvan W estminster.Demoeilijkheid isdat
dezevisiepraktisch geheelsamenvaltmetdie van M r.Faulknerin Belfast.
Hetgevolg is dat de Britse regering wordt beschouwd als volkomen akkoord metde Unionisten in Belfast;ook hetleger,dateerstbegroetwerd

a1seen eerlijk neutralekrachtom devrMe tehandhavem zietmen nu a1s
partijdig.VoordeBritseregeringisdeconstitutievan 1920 fundamenteel.
Datishetwezenlijkepuntvan uitgang.Alsdateenmaalaanvaard is,kunnen binnen hetraam van de constitutie gesprekken gevoerd worden over
verbetering van wantoestanden en onrœht,waarvan men we1toegeeft dat
ze bestaan.
M aarin Dublin heeftm en deindruk doorhetandere eind van de telescoop

tekijken.Deconstituuevan 1920wordtnietaanvaard a1shetfundamentele
uitgangspunt.M en beweertdatdie constitutieaan een vechtensmoeIerland

werd opgd rongen en de regering in Dublin beschouwtZch de jure als
regering van heel Ierland.Als hiervoor het bewijs nog moet worden
geleverd,kan men volstaan metde rd e aan tehalen die deIerse minister
van Buitenlandse Zaken gehouden heeft tot de Veiligheidsraad op 20

augustus1969:'De Six Counties'(dwz.Noord-lerland)vormen nietœn
geografisch afgezonderd gebied,maarzi
jnœn intepaaldeelvanheteiland
Ierland en œn belangrijk deelvan œn land datdehelegeschie enisdoor
algemœ n beschouwd is a1s een eenheid. Deze M storische œ nheid van
Ierland is zo vanzelfsprekend datergeen bewijsvoornodigis.De aanspraak van de Ierse natie om heelIerland te omvatten is de eeuwen door
gehandhaafd dooropœnvolgendegeslachten van Iersem annen en vrouwen
en isvan dien aard datniem and dienam ensde Ierse natie sprœ kt,erooit
van af kan zien'.
Zo is er een volledige onverenigbaarheid en botsing tussen tegengestelde
opvattingen.W at voor de Republiek vanzelfspmkend is,wordt aanmati-

$ng en onbeschaamdheid alsmen het bekijkt vanuitW esM inster.W at
voordeIeren œn heelnatuurlijkebezorgdheid isvoordenatie dieze,in
aanleg allans,zsœ n eenheid beschouwen,isonrxhtmatige inmenging a1s

men ervandeanderekanttegenaan kijkt.Zo bestaaterreH sbijde aanvang van hetgesprek een impasse en gœn van de twœ m sitiesdenkteraan
toe tegeven.'Niem anddienamensde Iersenatie spreekt,kan erooitvanaf
zien',zeiDr.H illery;zekernietM r.JackLynch,die alheelgauw invloed
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zou verliezen aan zijn eigenextremisten- en sommigen ervanzijn werkelijk ergwild- alshijnietvan tijd tottijd laatziendathijditnietvergeet.
Deze kwestievan de constitutieheeftdeheleloop dergebeurtenissen in de
war gestuurd.KardinaalConway,de primaatvan heel lerland.bv., was
nietin staateen ondubbelzinnig antwoord tegeven,toen men hem vroeg of

hijhetmet de constitutie eens was.In plaats daarvan antwoordde hij
ontwijkend dathij'zijn belasting betaalde'en gafhijanderebewijzen dat
hijeen goed burgerwas,zijhetnietvan harte.Tegelijkertijd protesteerde
hij tegen daden van geweld.Maar men moettoegeven datdaden van
geweld gebruiktworden alsmiddelom een herzieing van deconstitutiete
verkrijgen.Geweldwordthier gebruiktals'de vroedvrouw van degeschiedenis'.
Zo komtmen in de im passe en in de tragedie en in een vergeefse poging
om de kwadratuur van de cirkelte vinden.Drie tekortkomingen hebben
de situatie nog ingewikkeldergemaakt.

Deeerstewerd mijuiteengezetdooreen geestelijkevan deChurch oflreland diein hetNoorden woont.Hijweesop debetrekkelijk voorspoedige
ontwikkeling van Noord-lerland in delaatste vijftig jaar,op de groeiin
welstand voor veelmensen,op de welvaartsstaat.Datiseen positief resultaat en niemand is er zo zeker van dat de Republiek ditkan evenaren.
M aardeUnioi sten - de politiekekantvan hetProtestantisme - hebben

in hetgeheelgeen pogingen gedaan om de belangrijke minderheid van
katholieken voorzich te winnen.Zijwisten datde politiekeregeling van
1920 tegen dewensen van de minderheid in ging en a1sze nietzo verblind
waren geweesten zo gddeologiseerd,dan zouden ze hebben ingezien dat
hetin hun eigen belang wasom de katholieken gunstig te stemmen en de
welvarende 'Six Counties' a1s geheelte voeren naar m litieke volwassen-

heid.In plaatsdaarvan hebben zijvertrouwd op vee auwdegodsdienstige
strijdkreten,diein werkelijkheid hoelangerhoemindertebetekenen hadden,maardiehun aanhangersvurig en loyaalhielden.Zijhebben voorOordelengekweekt,discriminatiegebruikten degevolgen van œn dergelijk
eng Standptlntkomen nu OP hun eigen hoofd neer.Doorextreem te zijn
hebben ze extremisme veroorzaakt.Ze hebben een afgescheiden gem eenschap gœ reëerd - en œn afgescheiden gem eenschap isgeen gem eenschap.

Op hetogenblik isde toon onderdeUnionisten watvriendelijkeren wat
ingehoudener,maarerisnog altijd Domineelan Paisley om de Stormontregering in verlegenheid tebrengen doorhardop tezeggen watde regering
in deze periode van m eerverdraagzaamheid nietdurft te zeggen.
De tweH etekortkoming hangtmetdeeerste samen.Hetwaseenvoudigweg
hetfalen van deLabour Party om de steun van de arbeidersklasse te win-

nen over godsdienstige verdeeldheid heen. Een ervaren journalist uit
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Dublin zeitegen m e:'W aarom houden we nietop metpraten overKatholieken en Protestanten en beginnen we œ nste praten over de arbeiders?'

Hijhad gelijk,maarzonderenigetwijfeltelaat.Deprotestantsearbeidersk asse,wier belangen samenvielen met die van de kal olieke arbeiderskasse,was verleid totstemmen voor de Unionisten op pseudo-godsdienstige gronden.Dat zou in W ales of in Schotland niet hebben kunnen ge-

beuren.M aar in Ierland heeftde godsdienstige strijdkreet,hoe ontdaan
van inhoud ook.nog altijd zijn aantrekkingskracht.In deze zin is het
probleem van Noord-lerland geen godsdienstig probleem,doch eerdereen

probleem waarbijgodsdienstideologisch wordtuitgebuitom socialeconK cten tebd ekken.En evengoH a1sdeLabourParty faalde,schootook de

Civil-m ghtsbewegng tekort,hoewelhaar eerste optreden veel beloofde,
omdat zij al sm dig verviel tot de oude confessionele verdeeldheden.
Zolang er demonstranten voor burgerrechten aan de ene kant stonden en
evidentbekromm
n protestanten aan de andere,waser hoop.M aarpolarie

satieheeftook ditkleinevlammetjegd oofd.
Dederdetekortkoming ishetfalen van de kerken.M en kan erovertwisten
hoeveelzou hebben kunnen worden bereiktin deverschrikkeli
jk moeilijke
situaue,maarm en kan nietontkennen datmen,lofwaardigeuitzonderingen
niette na gekomen,over hetalgemeen gefaald heeft.Hetfeitdatop zich
hetmeesttebetreuren valtalsafzonderlijk feitisdeband tussen protest ntisme,deOrangelogesdervrijmetselarijen deUnionistParty:ditfeitheeft

hetvoorwelkekaloliek ook onmogelijk gemaaktom,zelfsa1shijdatzou
willen,m sitief meete werken aan hetm litieke leven van Noord-lerland.
Als een 1id van een Orange loge (ipso Jccfo protestanten Unionist
) œn

katholiek trouwt.deM isbijwoont,ofzelfseen katholiek in hetom nbaar
een hand geeft,wordthijuitde vrijmetselarijgestoten.Ministersvan de
regering hebben hun m rtefeuille moeten neerleggen allœ n omdatze een
oecumei sche diensthadden bi
jgewoond.Dezevergiftigdebronnen hebben

hun invloH gehad op derestvan degemeenschap.In 1968,hetjaarvan
de Rechten van de M ens,had er een spx iale oecumenische dienstplaats
voor de Rœ hten van de M ens:m aar noch kardinaal Conway, noch de
Anglikaanse primaat,noch de M oderator van de presbyteriaanse kerk of
de President van de m ethodistische conferentie was aanwezig. Zonder
leiderschap en zonderenigeopvoe ing in dezegeestvan wie dan ook werd

hetconsictdateruitmoestvoortkomen,op den duur onvermijdelijk.œ
enigen diedeIRA kunnen tegenhouden,zijn de katholieken,zo vertelde
men mij;hetlegerkan hetniet.En hoewelkatholieken hethelemaalniet
eenszijn metschietenenbrandstichting,zezullenzenooitverraden.Bijde
ongeregeldhM en van 1968 waren er op lokaal niveau voorbeelden van

katholiekepriestersenprotestantsegeestelijken die samen doordewijken
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van de rellen trokken en trachtten de mensen wat te kalmeren;m aar nu
wensthetlegerzeniet,zelom n in de weg.Een priesterisaldoodgeschoten

en hetsymbolisch effecthiervan (hoehetdan ook moge gebeurd zijn)is
dramatisch en noodlottig.
lerland ishetland van symbolische trage ies.Er was ook nog het doodschieten van een doofstomme man in Straban (nogmaals:hoehetdan ook

gekomenmogezijn)die,achterafheelbegrijpelijk,'gœngevolg gafaanhet
bevelom teblijven staan'.DitsoortincidentenbrengtDublin ertoetegeloven datW estminsterwaarhetIerland betreft,dikhuidig,ongevoelig en volkomen zonderenig begrip is.M en haddaarnooitSchotseregim entenm ogen
gebruiken,vanwege de oude band tussen de Protestntse 'Ulstermen'en
Schodand,waar hun voorvaderen vandaan kwamen om te koloniseren en
te onderdrukken.Zo komt men telkens weer terœ ht in de dialogue des
sourds tussen Dublin en W estminster.W estminster zegt: 'Eerst orde en

regelmaat- en dan kunnenwebeginnen dehervormingen werkelijk door
te voeren'.Dublin zegt:'Doe œns een stoutm oedige zet op het m litieke
front,geef een weg aan die uitde im passe leidten dan zalhet schieten
ophouden'.De m sitie van W estminster is a1s een gesloten deur.die van
Dublin alshetgespannen koord vooreen koorddanser.

Twee su% esties zijn gedaan om uit de impasse te komen,maar beide
houden in dat men M r.Lynch au sérieux neem t en M r.Faulkner niet
beschouwtals een betrouwbare gids voor de lerse situatie.Als M r.Heath
daartoe zou kunnen komenl,zou ereni
gehoopbestaan.En erzijn reenen

waarom menM r.Lynchau sérieuxmoetnemen.Tenslottekanhij,ondanks
pressie die van republikeinse zijde op hem wordtuitgeoefend,wijzen op
œn grootaantaldingen diehijnietgedaan heeft.Hijheeftnietgevraagd
om onmiddellijk eeneind temaken aan deafscheiding.HijheeftdeIerse
troem n nietvan Cyprusteruggeroem n.Hijheeftzijn ministervan Buitenlandse Zaken nietspoorslagsnaarde UNO gestuurd,zoals hijin 1969
deed.Positiefkan hijerop wijzen dathijdestraatcollœtesvoorde IRA.
diein Dublinwerden gehouden,heeftdoenophouden.En zijn voorspellingen overderesultaten vandeinterneringzijnheelwatdichtergekomen bij
datwatwerkelijkgebeurdisdan desussendegeluidendieM r.Faulknerliet
horen.Erzijn genoegdingendievoorDublinpleiten.Bovendienishetœn
feitdatdekatholieken van Noord-lerland onvermijdelijk naarhetZuiden
kijken a1szezich bedreigd voelen.Daarom zou hetdeeerstnoodnkelijke
stapvoordeBritseregering zijn toetegevendatelkepogingtoteen oplossingwaarbijMr.Lynchnietbetrokkenwordt,zonderresultaatzalblijven.
1lntussen zijn besprekingen op ganq gekomen.Eriseersteen gesprek geweest
tussenHeathenLynch.DezerdagenzljnbesprekingengevoerdmssenHeath,Lynch
en Faulkner.Ditzljn hoewelmoeilijke,reëleeerste stappen.- Red.
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Alsdatœnmaalzou zijn toegegeven,isdewegom n om tepraten,hetzij
in de Counc; ofIreland,of meerinformeel.Hetdoelvan die gesprekken

zou dan moeten zijneen nieuweconstitutieteontwerpen diea)hetblijven
bestaan van degrenserkent'zo lang de meerderheid van debevolking van

Noord-lerlandditwenst'en b)œn systeem inhetleven roeptwaardoorde
kaiolieken werkelijk kunnen deelnemen aan de regering van Noord-lerland.Eenmanierom dezetweH esuggestieterealiseren zouzijn,een evenre ge vertegenwoordiging niet alleen in het parlement,m aar ook in de

regeringinStormont.Natuurlijk isdatheelwatminderdan deextremisten
van beide kanten eisen,m aar aangezien hun 'oplossingen'inhouden dat

men totaalgeen rekening houdtmetde andere partij,hebben zijgeen
toekomst.G n driepartijenbijeenkomsttussen Belfast,Dublinen W estminsterom ditconstitutionele procesop gang te brengen zou ook œ n stap naar
de vrede betekenen.H etzou de vermoeide meerderheid samenbrengen en
de geweldplegers isoleren.De meest tegenstribbelende deelnemer aan de

dialoog zou Mr.Faulknerzijn,maarhijzou opzijgeschoven kunnenworden metde economischehefboom die London in de hand houdt. Dan zou

de werkelijke taak om de verhoudingen tussen de gemœnschappen op
lokaalniveau weer op te bouwen,kunnen beginnen.
Hetis laat,maar nog niet te laat.
1 sept.1971

$

*
: * :
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K linische gezondheidszorg en
m edische faculteitA ntw erpen
Pro! Dr.M .H.A.De Groodt-Lasseel

In M twerpen gaatereen mH ischefaculteitkomen.Devraag diewi
jhier
willen stellen is,of datop korte termi
jn kan gebeuren en vooralhoe de
structuren om totdie spoedige oprichting te komen,mH e zodanig dienstbaargem aaktkunnen worden aan de gemeenschap,dat het op te richten
academisch ziekenhuis in de Antwerpse Zekenhuisstructuur gdntegreerd
kan worden en eraldustussen de faculteitgeneeskunde en hetAntwerpse
ziekenhuiswezen œ n symbiose totontwikkeling wordtgebracht.

Daarbijgaan wijervanuitdatde artsenopleiding en hetwetenschappelijk
onderzoek ten dienste staan van de volksgezondheid:deze twee taken van
de faculteitdergeneeskunde vormen wezenlijkebestanddelen van de gezondheidszorg.

Rechtop gezondheidszorg vraagtplanm atige aanpak
Hetrechtop gezondheidszorghoortin dewereldvan vandaag totdesociale
grondrechtenl.Ditbetekento.m .datde hele gemœ nschap in alhaargele-

dingen ermH e verantwoordelijk vooris.ln de wetgeving die de sociale
p ondrechten m oet waarborgen,zietde overheid zich echter - helaas vaak genoodm akt,œn aantalontsnappingsclausules in te bouwen,die de

remlisatie van hetrechtafhankelijk stellen van de beschikbare mogelijkhedenz.Diemogelijkhe en zijninderdaad,zelfsin onzewestersewelvaarts1 Cfr.o.m.art.25van deUniverseleVerklaringvan deRechten van deMens(1948)
en,concreter,art.11van hetEuropeesSociaalHandvest(1961).
2 Vergelijktmen bijvoorbeeld art.82 van hetNederlandse ontwerp-Grondwetvolgensdevoorstellen van de Staatscommissie Cals-Donner(,,
De overheid draagtzorg

voor de leefbaarheid van het land en treft maatregelen ter bescherming van de

volksgezondheid'')metart.11van hetEuropeesSociaalHandvest,dan zietmen hoe
de Nederlandse voorstellen dit sociaal grondrecht formuleren a1s een taak van de
overheid en nieta1s een rechtvan deburger.Cfr.J.F.H.M .van derVen, De Sexto,

opeweloversocidegrondrechten,in Een nîeuwe Grondwet/,speciaalnummervan

hetNederlandseJuristenblad,1970,?.60:ofschoon degrondrechten in de eerste

plaats grondrechten van de mensen zpn en daarna secundair, in afgeleide zin,voor-

werp van overheidszorg en/ofvan naderewetgeving,heeftde Staatscommissiezich
indgestaard op wat ze pas in twtede aanleg,in afgeleide, praktische zin waard
,bl

zijn:ietswaaraan de overheid wattedoen zalhebben''.
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samenlevinp beperkt.Hetgaaterbijdesocialegrondrœhten in wezen om,
te streven naar hetin toepassing brengen van de wetenschappelijke en
maatschappelijkeverworvenhden,en ofschoon deze lansbuitengewoon
zijntoegenomen,bevinden zijzich nog stedsin œnbestendigeevolutie.
Mdedaardoorwordtdeklinischegezondheidszor: nietallœneenbijzonderdureaac elegenheid,maardetoepassingsmogelijkhedenvan denieuwe
vindingen der me ische wetenschap nemen voortdurend zo geweldig toe,

datmeteen zo zllinig en efficiëntmogelijk beheernietdatte reiiseren is
watmen zou kunnen doen metonbeperktegeldmiddelen.Hetisduidelijk
dat de overheid alleen dan aan alde burgers œ n m aximale klinische gezondheidszorg kan verzekeren,wanneer de stee s relatief schaarse finan-

ciële middelen efficiëntbeheerd worden.Ermoetbijgevolg doelmatigheid
betrachtworden bijhetcreëren van voorzieningen;men dientte zorgen
vooreen goede spreiding en tewaken voorversnippering van investeringen,

mensen en materiaal.Wijhebben de stelligeovertuiging datwij,onderde
om standigheden waarde geneeskunde meervermag dan watde bevolking

uiteindelijk verkrijgt,en waaranderzijdsdeoverheid de verantwoordelijkheid draagt,datiM ersrechtop optimalegezondheidszorg isverzekerd,niet
meer kunnen volstaan metœ n onverplicht particulier initiatieftotonderlingesamenwerking en taakverdeling.

Degemeenschap steltbijhaarwensen tothetwaarmaken van haarrecht
op gezondheidszorg steedshogere verwachtingen.M aarhet toegestane bestedingsplafond voor deze tak van voorzieningen dreigtbereiktte worden.
In dewesterselanden heeftmen heta1smaximum aan de gezondheidszorg

tebestM en percentage van nationaalinkomen lange tijd op 6% gesteld.
M aar hetis gebleken dat dit niet voldoende is.ln Ne erland geeft men

thansongeveer7% van hetnationaalinkomen uitaan gezondheidszorgen
gezondheidsbescherming.M en voorzietdatœn stijging van dezeuitgaven
za1blijven aanduren totongeveer 10/04.M aardeze stijgingen kunnen niet
onbem rkt blijven voortgaan, anders komen andere gemœnschappelijke
voorzieningen - milieubeheer,onderwijs,vrijetijdsbestd ing,sociale woningbouw,wegenaanleg,enz.- in het gd rang.De enige oplossing die
thans in België en in hetbuitenland,metname in Nd erlands,de nodige
ruim tekan schepm n om de gezondheidszorg op een hoger niveau te brengen en te handhaven,iseen rationalisatievan debeschikbare mankrachten

3W ijspreken hier dan nog alleen van de klinische gezondheidszorg.Hetsociale
grondrechtop gezondheidszorg omvatnatuurlijk veelmer.
4 H .Festen,in M edisch Contact,1971,26,pp.705-7Y .

5 Cfr.A.Querido,Memorandum 1.Verkennîngen derProblematîek,Staatsuitgeverij,'s-Gravenhage,1970.
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M ddelenom dezezoefficiëntmogelijktebeheren en tegebruiken en aldus
dekostenstijgingen binnen rd elijke perken tehouden.
Ook indeVerenigdeStaten,hetland waaraan wijsteM sweermenen ons
te moeten spiegeler,is de toestand onhoudbaar geworden.ln een artikel,

Governmentlnvestnentin Hedth Care,in Scientific American van april
1971,deeltJ.J.Lelpfismee datde gezonA eidsindustrie,de derde grootste

industrievan deV trenigdeStaten,die 3miljoen mensen tewerk stelt,in
1970 7% van hetbluto nationaalproduktheeftvoortgebracht,terwijldat
percentage5 jaargkle en 5,9 bedroeg.Ondanksdieastronomische cijfers
bevindtde gezondheidszorg - algemeen gezien,en daargaathettoch om

Zchopeenbijzonderlaagpeil,beduidend bend enhetEuropeseniveau:
15tot20% van debevolkinggenietgœnenkeleziektekostenverzekering,
terwijleen belangrijk deeleen verzekering heeftdie geenszinsde kosten
dektdieverbondenzijn aan œn ergeziekte.Ookin Am erika iseen inflatie

-

ontstaan in de kosten van de gezondheidszorg.Pogingen om een nieuw
programma op te zetten liem n vastop geldgebrek ofwaren anderszinsniet
haalbaar.

Men heeftgM achthetprobleem te lijfte kunnen gaan door geweldige
bedragen te besteden aan bio-medische research.En inderdaad,m en heeft

een geweldige hoeveelheid wetenschappelijke kennis vergaard,doch dit
heefterniettoe bijgedragen datde allMaagsegezondheidszorg in ieders
bereik komt.H etgaatinderdaad nietop,de bronnen totfinanciering van
degezondheidszorg van gelden te voorzien zonderdaaraan een organisatie
m et een distributiesysteem te verbinden.Er m oet,concludeertLewis op
grond van deopgd aneervaringen,een strakkeorganisatie komen voorhet

geheleland.Hijschrijft:,,lfthiscountryistoachievecomprehensivehealth
care,and do so(asIbelieveitmust)withoutestablishing aunitarynational
health service asin Britain,itclearly mustcreate a realhealth-care system
with structure and order.Today health care is offerd by a bewildering
array of autonom ous individuals and institutions;an N ually bewildering
array ofgovernmentprograms supports theirdisparate efforts.A proliferation ofneighbourhood health centersand community hospitals,ofgroup
practices and even prepaid comprehensive insurance schemes will not be
enough unlessthe partsare structured into an effective whole.Health care
is ulimately a personaland family affairand the bestsetting in which it
can be providd isthecommunity.The health establishmentnee sorganizations thatcan plan and manage the delivery ofhealth care atthe com munity levelw11 realauthority''.

Alleen een planmatigeopzeten programmering,waarbijdeconsequenties
van een beoogd beleid zoveelmogelijk vooruitworden berekend,steltons
in staatde behoeften van vandaag en morgen tijdig te onderkennen en
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eraan tegemoette komen. Willen wij ons medisch apparaat optimaal
dienstbaar maken voor de volksgezondheid,dan moeten wijnaar een
regionale sam enwerking tussen de ziekenhuizen toeszoweluitmedische a1s

uiteconomischeoverwe#ngen.
Buitenlandse voorbeelden

In de westerse wereld zijn verschillende landen aan te wijzen waarmen
reedsœn 15-ta1jaren geleden tothetinzichtisgekomen,datmen bijde
planning van Zekenhuizen,ofbetergezegd m etdeplanning van degezondheidszorg,waarin ook de m edische faculteiten geplaatstm oetworden,een
andere richting op m oest. In Zwd en heeft de Directeur-generaal van
Volksgezondheid, Dr.ArthurEngel, tussen 1956 en 1965 baanbrekend

werk verricht.HijheefthetZekenhuiswezeninZwHenrationeelgereorganiseerd.Alsbasisdaarvoorvoerdehijdrietypen ziekenhuizen 1,1.lokale,centraleenre#onale.LokaleZekenhuizenzijndegewonekleineziekenhuizen,zijbestrijken een areaalvan 75.000 inwonersen omvatten in de
regel4 à 5 sv ialismen;een centraalziekenhuisbM ient300.000 inwoners

en omvat 10 à 12 spœialismen,terwijleen regionaalofstreekziekenhuis
1miljoen inwonersbestrijkten * 30sm cialismen omvat.
0ok in Denemarken treffen weeen bijzonderdoorzichtigeZekenhuisorganisatie aan.Denem arken iswatinwonersaantalen nationaalinkomen be-

treft,vergelijkbaarmetBelgië,zodatdedaar gevonden oplossingen voor
België misschien a1s model kunnen dienen. De ziekenhuisstructuur in
Denemarken omvat 'Norm al', 'ExpandM Normal'en 'Regional'ziekenhuizen,diequa capaciteiten areaalnagenoeg overœ nkomen metdelokale,
decentrale en de regionale Zekenhuizen in ZwM en.Een lokaalziekenhuis
in Denem arken,met 300 bedden,bedient een areaalvan * 75.000 inwoners en omvat4 tot5 specialismen.Deze 'unit'dient als basis voor het
groterecentraleziekenhuis(expanded normalhospi
tal),datvooreen bevolking van 250.000 inwoners6 tot8 extra-spœialismen en 800 bH den heeft.

Eén enkelziekenhuisin een streek van ongeveer 1miljoen inwoners,het
regionale ziekenhuis,dat is gebouwd uiteen vollM ig centraalziekenhuis,
bevat 1300 bd den voor 'n 30-11specialismen,waarvan er œn 20-ta1a1s

exclusiefzijntebeschouwen6.
De reden totdeze functionele ziekenhuisorganisatie was het streven naar
een optimaalgebruik van decapaciteiten en hetafstemmen van die capaciteiten op de vraag.

6 Voordea gegevenshebben wijgeputuitdevoordrachten van Prof..Dr.A.Querido voor hetLedeneongres 1970 van de K.N.M .G.over 'Perspectief in de Klinische
Geneeskunde'.
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Schematisch krijgtmen devolgendefiguur7:
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Hetcapaciteitsvraagstuk kan gel ustreerd worden m eteen voorbeeld a1sde
hartchirurgie. Hartchirurgie is een exclusieve spx ialiteit die slechts op

verantwoordewijzeuitgeoefendkanworden alsertweevolwaardigeonderling vervangbare hartchirurgen aanwezg zijn.Datallœn isnog nietvoldoende,wantdaarbijdienen ook andere spœialismen voorhanden te zijn,
die hier geavanceerd beoefend moeten worden en derhalve het karakter

van exclusieve specialiteitkrijgen,zoals bijvoorbedd de cardiologie,de
pneumolo#e,deanaesthesiologieen depathofysiologie.Verdermoetdie
7
C Schem a van hetDœ nse Zekenhuisregionalisatieplan naar A . Querido,in M edîsch
ontc t,1970,nr 41 en 42.
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afdeling van geavanceerde chirurgie beschikken over een pedectfunctionerendeeenheid van intensive-careen w orde techniek van de omgekeerde
isolatie moetde dureapparatuuren hetspeciaalhierop ingesteld personeel

ter beschikking staan.Deze geheleinfra-structuur isnoodzakelijk om de
hartchirur#e op verantwoorde wijze te beoefenen,doch deze aanwezige
capaciteit> 1van deanderekantalleen dan optimaalbenutkunnen worden
als die afdeling voldoende bedden heeft, ol atde aanwezi
ge spedalisten
hun ervaring op peilkunnen houden en dehoge investeringen verantwoord

zijn.
W anneermen nu in zo'n ziekenhuisgeen enkele andere exclusieve specialiteitbeoefentbuiten dieten behoeve van dehartchirurgie,dan laatmen een
belangrijk stuk van de aldaar ontwikkelde capaciteit onbenut.Imm ers de
specialistische afdeling voorintensive-care én voorde omgekeerde isolatie

kan ook dienstbaargemaaktwordenaan bijvoorbeeld ëertransplantaties;
degeavanceerde cardiologie kan ook de longchirurgie ten nutte zijn.De
kosten en moeiten verbonden aan het doen functioneren van een afdeling
voor omgekeerde isolatie kan tevensdienstbaargenaaaktworden aan een
afdeling voor zieken m et ernstige stoom issen van het immunologische
apparaat.

Zo blijktsteedsdatde exclusievespecialiteiten die op œn geavanceerde
wijze worden bedreven,dichtbijelkaar moeten zijn,omdat de ene niet
zonder de andere kan functioneren en omdat anders alle daaruit voortkom ende mogeli
jkhH en nietrationeelbenutworden.In ZwMen en Denenaarken heeftmen deze specialismen dan ook geconcentreerd in hetregio-

naalziekenhuis.Deze regionale ziekenhuizen zijn enerzijds,doorde aanwezigieidvanuitgebreidemogelijkhedenvoorgeavanceerdediagnostieken
therapie,en anderzijdsdoorhetbeschikbaarzijn van een algemeen ziekenhuis,bijuitstek de plaatsen waaropleiding aan de studenten kan worden
gegeven.
ln ZwM en en in Denemarken isdaarom dan ook hetacademisch zieken-

huis hetregionaalziekenhuis.Sticht men een nieuwe medische faculteit,
dan gaatmen totin detailuitwerken welke extra-voorzieningen vooronder-

wijsen onderzoek metbetrekking totstaf,ruimte en apparatuur in het
regionaalziekenhuisnoodzakelijk zijn om hetgeschikttemaken voorhet
academ isch ziekenhuis.Hetaanhechten van een md ische faculteit,m eteen
professorencorps gekozen op basis van deskundigheid zowelin klinische

alsniet-klinischespecialismen,scheptnieuwemogelijkheden voordiagnostiek en behandeling.Daarnaastkan œ n zo opgebouwd academisch zieken-

huis,a1swetenschappelijk centrum,deelnemen aan de ontwikkeling van
fundamentele en toegepaste research,hetgeen toch multidisciplinair dient
te gebeuren.De mM ische faculteitisvoordeze activiteiten een noodzake-
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lijke aanvulling bijde overige gespecialiseerde voorzieningen van de gezondheidszorg in een regionaalziekenhuis.

Bij de overgang van resonaal ziekenhuis naar academisch ziekenhuis
neemtde universiteiteen bepaald percentage van de exploitatie-en inrichtingskosten voor haar rekening.Nieuwbouw,voor zover deze op hetziekenhuisbetrekking heeft,kom teveneensvoor een bepaald percentage ten
lastevan de universiteit.

A ntwerpen
In M twerpen beschikken wi
jnietoverzo'n regionaalziekenhuis,waaraan
de md ische faculteit gehecht zou kunnen worden. Bovendien is het in
België,ook in Antwerpen,we1 zeer wenselijk geworden hetziekenhuiswezen zo te organiseren,dater een effectiefgebruik kan worden gem aakt
van de beschikbare m ankrachten voorzeningen,waardoor de noodzake-

lijkekostenbeheersing bereiktkan worden,noodzakelijk om iederepatiënt
de bestegeneeskundigeverzorging van vandaag tewaarborgen.Uitdebere-

keningen gH aan inhetrichtplan voordeSchelde-Dijle-streek (1969)blijkt
dat het Antwerpse in 1965 over 4.234 ziekenhuisbM den beschikte8. De
prognose in diezelfde studie voorziet voor 1980 een bevolkingsgroeivan

1.055.360,hetgeenbijeennorm voordatjaarvan 6bd den per1000inwoners6.332 bM den vereist.Deze norm van 6 per 10* wordtnu reedsin de
Scandinavische landen gesteld.
Daarnaastzal men ook moeten gaan voorzien in de behoeften aan verpleegbd den,d.w.z.bedden waaraan geen intensieve md ische apparatuur

verbonden hoefttezijn en waarbijvoorbeeld nagekuurd kan worden,of
waarlichtpsychisch gestoorden,bepaalde groem n bejaarden opgenomen
kunnen worden.
Van dein 1965 gdnventariseerde ziekenhuisbH den in hetAntwerpsedate-

ren er39% vanv6ér19009.Bezietmen enerzijdshetaanwezigeen nogtoe
tenemen tekortaanverpleegbHden en anderzijdshetgrootaantalbM den
datdringend gemoderniseerd moetworden,dan ligthetvoor de hand, die
oude ziekenhuisafdelingen totverpleegtehuizen te bestemmen, hetgeen zonderbijzondergroteuitgaven teverwezenlijken is.Detevervangen ziekenhuisbedden kan saen dan in geheel nieuwe inrichtingen onderbrengen,
8 De behoefte aan ziekenhuiscapaciteit wordt hier uitgedrukt ill 'bedden' doch
daa= ee * 1nietgezegd zi
jn datwijonsbijditonderdeelvan degezondheidszorj

willen beperken totdeverpleegcapaciteit.Bijhetbepalen van debehoefteaan klinlsche gezondheidszorg gaat het ook om een behandelingscapaciteit. M en is heter in
hetalgemeen reeds overeensdathetuitdn kken van behoeften in bedden een insuf-

ficiëntebenaderingswijzeis.Maarop hetogenblik botaaternog steedsgœn uitgewerkte en bruikbaar gebleken andere methodiek.

9 Richtplan voor de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de streek ScheldeDijle,1969,Ministerievan OpenbareW erken.
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waarin tegelijkertijd dezeerkostbarediepte-investeringen die thansvereist
zijn,ondergebrachtkunnen worden.
Dezehuidige Antwerpse ziekenhuissituatie moetonsertoeaanzetten,lering
te trekken uitwatin de Scandinavische landen gebeurd is en ook hier een

efficiënteZekenhuisstructuurtecreëren.VoorAntwerm n komtdaarnubij
datwijœn academisch Zekenhuismoeten gaan oprichten,waarvan de
planning en bouw,zoalsdeervaring eldersleert,ongeveer8jaren vergen.
Hierdientin alleduidelijkheid gesteld teworden datzoweldebelangen
vandevolksgezondheidalsdievanhetmdischwetenschappelijkonde- ijs
zijn gd iend door bijde organisatie en de planning van een academisch
ziekenhuisin Antwerm n te streven naareen harmonische inpassing van de
universitaire V nieken in de gezondheidszorg van de streek.Van hetver-

binden van een ziekenhuiswaarin de alle aagseprm ijk wordtbeoefend,
aan een re#onaalmHisch centrum,waarin de mogelijkheen vooreen
geavanceerde patiëntenzorg bestaan,zien wij geslaagde voorbeelden in
Zwe en en in Denemarken.

W ijmoeten ernaarstreven degezondheidszorg,metalde mogelijc eden
van vandaag,in iM ersbereik te brengen,hetgeen terechtdoor de gemeen-

schap gewenstwordt,enhetzou bijzonderbetreurenswaardigzijn wanneer
men bijhetstichten vanhetacademisch ziekenhuisteAntwerm n datgene
zou gaan blokkeren waterin de toekom sttoch zalm oeten komen,n1.œn

integratievandevoorzieningen voormedischwetenschappelijk onderwijs
in de organisatieen planning van devolksgezondheid.

M edischefaculteityoorlopig zonderAcademisch Ziekenhuis
De mH ische faculteitheeft twee hoofdtaken:artsen voor te bereiden op
hun taak in de gezondheidszorg en mensen op te leiden voorhetme isch

biologisch onderzoek. Voor deze beide taken behoortbij de medische
faculteitœn academisch ziekenhuis.Ook daarnaastnog krijgteen academisch ziekenhuiseen steeds belangrijker functie in de gezondheidszorg.
InAntwerpenzal,zonderdathetuiteindelijkeplan totnieuwbouw van œn
volwaardig academisch ziekenhuiswordtaangetast,gebn ik gemaaktmoeten worden van voorzieningen die aan bestaande ziekenhuizen reeds aan-

wezigzijn ofnogmoeten worden toegevoegd tenbehoevevan onderwijsen
wetenschappelijk onderzoek.Deze samenwerking metonderlinge taakverdelingvan deM M ischeFaculteithetzijmetbestaandeziekenhuizen uitde
Antwerpseagglomeratie,hetzijmetéén ofenkeleafdelingen daarvan,zou
in devorm vaneenaffiliadetotstand gebrachtkunnenworden.
Het hier te gebruiken begrip affiliatie kan als volgt omschreven worden:

een tussen deUniversitaire InsteKng Antwerm n (U.1.A.)en één ofmeer
ziekenhuizen overœngekomen vorm van samenwerking,waarbijdeze zie-
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kenhuizen onderverantwoordelijkheid van de faculteitgeneeskunde een
<ak op zich nemen inhetklinisch-wetenschappelijk onderwijsaan studentenindegeneeskunde,terwijldeU.I.A.haarbijdragelevertdoordeZekenhuizen in staat te stellen de door hen aanvaarde taak te vervullen.

Naarmate deze geaffilieerde Zekenhuizen meer onderwijsbewust zullen
worden,zz dedrang onazelfstandig wetenschapm lijk onderzoek te verrichten ofingeschakeld teworden bijonderzoek van demedischefaculteit
worden gestimuleerd.In dezevorm van samenwerkingkunnen alleofbijna
ale afdelingen van hetziekenhuisbetrokken worden (volledige affiliatie)
danwelslechtséén ofenkeleafdelingen (partiëleaffiliatie).

Onderdevoorwaardendiemenbijdezeaffiliatieaan debetrokkenpartijen
zalgaan stellen,zullen beslistdevolgende moeten voorkomenlo:
1. Hette affiliëren Zekenhuismoetin deStad Antwerpen ofin de directe

nabijheid ervan gelegen zijn.Immersde klinischeopleiding za1doorde
studenten slechts gedurende een gd eelte van de dag worden gevolgd,

te- ijlgd urendehetanderdeeltheoretisch onderwijsen praktische oefeningen eldersin een afdelingvan deU.I.A.zullen worden bijgewoond.
2. ln beginsel komen alleen gesloten ziekenhuizen,m et een vaste staf,
voorpffiliatie in aanmerking.Affiliatie metœ n zogenaamde 'open'inriche g moetabsoluutworden afgewezen.
3. H et totale bd denaantalll van het ziekenhuis of de afdeling van het
ziekenhuis en de verhouding in de verdeling ervan overde spœ ialistische

afdelingen,alsmedehetaantalmliklinischeconsultatieszijnessentieel.De
spœ iale commissie van de Nationale Raad voorW etenschapsbeleid,belast
methet bestuderen van de problemen door de universitaire expansie gesteld,geefta1snorm aan,datzeven bedden perstudentvooreen jaarklasse
doctoraatsstudenten terbeschikkingm oeten staan.Over de vierdoctoraten
gerekend,komtditoverœn m et1,75 bed perdoctoraatsstudent.Denorm en

gesteld in anderelanden meteen vooruitstrevend mdisch onderwijsbeleid
(bijvoorbeeldNederland en Engeland)liggen tweemaalzo hooga1sbovengenoemdeop Belgischeervaring berustendecijferslz.Detoenemende vervlechting van pre-klinisch metklinisch onderwijsen de grotere spreiding
indeonderdelen van hetklinisch onderwijsbetekenen belangrijkenoodzakelijke vernieuwingen van hetmdisch curriculum, die niet in
gevaar
J
ui
mogen worden gebracht.Hetisechteruitermate belangrijk een st verhoudingscijfer vast te leggen,want te veel studenten in een ziekenhuis
10 Enkelehiewan hebben wijovergenomen uithetRapportvan de #J/#fJlfe-Adviescommissie 1970,Staatsdrukkerij,'s-Gravenhage.
11 Cfr.noot 7.

12 Cfr.G.H.Veringa,NotaM edisch Wetenschappelijk Onderwijs,1969,Staatsdrukkerij,'
s-Gravenhage,p.10.
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brengen debelangen van depatiënten in hetgedrang én ditheefttotgevolg,
datde praktische opleiding nietaan detestellen eisen zalvoldoen.
4. De werkgroep van de commissie,ingesteld door de Nationale Raad
voorW etenschapsbeleid,mœ ntterechtdatdem liklinische consultatieseen
onmisbaar element vormen in de opleiding van artsen.Er moetnaar ge-

streefd worden daterperstudentin heteerstedoctoraatsjaarjaarlijks950
à 1250 consultaieskunnen gebeuren.Hoe dezegemiddelde aantallen over
de verschillende diensten verdeeld moeten worden,weze overgelaten aan
hetoordeelvan de me ische faculteit.
5. M ede bepalend voordemaximum capaciteitin deklinischefasevan de

opleidingistenslottederuimteen demankracht.Hetisnietmogelijk van
deruimtelijkeen anderemateriëlevoorzieningen evenalsvan dem rsonele
bezetting œ n volld ige opsomming te geven.Immers de concrete situatie
verschiltvan gevaltotgeval.Zeker zaler gezorgd moeten worden voor
ruimten voorhethouden van demonstraiesvan patiënten en besprekingen;

ook moeten erin de ziekenhuizen laboratoriumruimten beschikbaarzijn
voordestudenten;hetaantalonderzoeksruimten,speciaalin de poliklinieken,dientaan de nieuwe situatie aangepastte worden;erm oeten voorde

aspirant-stagiairesen de stagiaireszit-en werkkamers zijn.Bijditalles
moeten in deziekenhuizen adequate voorzieningen zijn voordeanaeslesiolo/e. röntgenologie, klinische chemie,bloetransfusidienst, wetenschappdijke informatie doorboeken en tijdschriften en registratie van
ziektegevallen.Hoeweler in vele Antwerpse ziekenhuizen œn eigen dienst
voor bacteriologie,serologie en pathologische anatomie aanwezig is,dient
deU .I.A.hiervoorcentralediensten op te richten,waarde titularisvan dat

vak zijnvastinstituutheeft.Inhetkadervandeaffiliatiezullen ersamenwerkingsvo= en overeengekomen worden tussen die eigen diensten in de
betrokken ziekenhuizen en de centrale dienstvan de Gtularis.

Erza1nietaltijd directvoldaan kunnenworden aan aldezevoorwaarden.
Duidelijk moetechterworden gesteld,datslechtsdan eenaffiliatievan een
ziekenhuiskan worden overwogenwanneerdeverantwoordelijkepersonen
en instanties daadwerkelijk ernaar streven van hun ziekenhuizen onderwijsziekenhuizen te maken.Zo za1de ve>ulling van de beide taken,de
geneeskundigebehandeling van patiënten en hetonderwijsaan studentenin
de geneeskunde,gewaarborgd zijn.
Ook aan depositievan dein dete affiliëren ziekenhuizen werkzamespœia-

listen en hun stafmoetnatuurlijk worden gedacht.Allereerstdientmen
hun rechten veilig te stellen.Datkan in Antwerm n we1enkele problemen

metzich meebrengen:erkunnennamelijkprofessoren vanelderskomenen
anderzijdszullen er,om denoodzakelijkeklinischecapaciteittewaarborgen,verschillendediensten van dezelfde spedaliteitaan demM ische facul-
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teit geaffilieerd moeten worden. Is de hoogleraar die benoemd wordt,
tevens dienstoverste van de geaffleerde dienst,dan isergeen enkelpro-

bleem.Komtde titularis van elders,dan kan men natuurlijk de dienstoverstevan een geaffilieerd ziekenhuisniethetveld laten ruimen voorhem .
De titularis kan echter weltoegevoegd worden aan een afdeling van een

geaffilieerd ziekenhuis(ofeen geaffilieerde afdeling van een ziekenhuis),

metdeverantwoordelijkheid voorhetwetenschappdijk onderwijs en onderzoek in œ n bepaalde discipline.De afbakening van de verschillende

verantwoordelijkhedenalsookdecommunicatietussendediensthoofdenen
demd ische faculteitm oeten nauwkeurig worden vastgelegd.
In hetbovenstaande is gewezen op de noodzakel
ijkheid totsamenwerking
tussen de m edische faculteit van de U.I.A .en Antwerpse Zekenhuizen.
W anneerdeze samenwerking zou kunnen gebeuren vanuitde verschillende
categorieën van ziekenhuizen,totditdoelideologisch gebundeld totgroe-

pen,dan zouzijnogmeerpositievekantenkrijgen.Dankrijgendestudenten immersdemogelijkheid hun klinischestagestevolbrengen in de sfeer
die behoorttothun overtuiging en wordtin de samenwerking ie ers eigenheid gewaarborgd,zoalstoch de bM oeling was toen men van de 'universi-

tairebovenbouw'in Antwerpen een vrijeinstelling wilde maken.
Hetvoorsteltotaffiliatie van ziekenhuizen in Antwerm n isnietuitsluitend

ingegeven en gerechtvaardigd doordemoeilijkheid waarvoordemd ische
faculteitvan de U .
I.A.zich geplaatstzalzien om volwaardig md isch kli-

nisch onde- ijsin te richten.Ofschoon nietontkend kan worden datde
dirœ te aanleiding tot dit voorstel gelegen is in de noodM ak om daar

onmiddellijk een begin mee te maken.De U.I.A.en meer speciaalhaar
medischefaculteitén deAntwerpseziekenhuizen dienen te streven naareen

goH e taakverdeling metbetrekking totonderwijs,research en patiëntenbehandeling m etin hetverschietde samenwerking tussen academisch zie-

kenhuisen de Antwerpse ziekenhuizen.Op deze wijze za1een effectieve
regionalegroepering van ziekenhuizen ontstaan,waardoorhandelingen ten
behoeve van de klinische gezondheidszorg,tot œn verantwoorde omvang

samengevoegd,totstand gebrachtworden,meta1suiteindelijk resultaateen
hogerniveau van specialistische mH ische zorg én œn efficiënte besteding
van gemeenschapsgelden,die ten dienstevan devolksgezondheid staan.
W ordtditbereiktdan > 1de voorgesteldeaffiliatie,na hetklaarkomen van
hetacademisch ziekenhuis,nietenkelde opleidingscapaciteitverbeteren en

verruimen,maartevensza1dezeblijvendesamenwerkingeengeheelgamma
van gd ifferentiëerde activiteiten doen ontstaan, die een open verkeer
tussen hetacadem isch centrum en de daarm ee go ffilieerde Zekenhuizen
bid en en tegem oetkomen aan de noodzakeli
jk tevolgen ontwikkelingten
behoeve van de volksgezondheid.

Desociaal-juridischepositievan
de zielzorger
Pros DnF J.M M pJaderVen

H etproblematischein de conceptievanhetpriesterli
jkeambtbestnnthier-

in,datdepriesterenerzijds'gezondene'istot,anderzijdsdienaarvan de
christengemœ nte.W ellichtheeftin het verld en de percepue van hetge-

zonden zijn overwegende betekenisgehad en verschuiftzijin de tegenwoordigetijdinderichtingvanœnbehoefteaanvrijwilligedienstbaarheid.
Hetœrste facetbontwoordtimmers gemakkelijk aan de waarden van
noblesse en gezag zoals die in het verleden grootaanzien hebben gehad,
hettweede facetappelleertdaarentegen aan de meer 'democratische'idee

van daadwerkelijke participatieaan de menselijkenood.Hoedan ook,de
dualiteitblijft,daarzijwezenlijk bestanddeelisvan deevangelischeboodschap,die Christusleertkennen alsdeHeerdiezi
jn heerlijkheid voorGod
voltooitin uiterstedienstbaarheid aan de mensen.Indien dusgezochtmoet

worden naar een nieuwe sociaal-juridische vormgeving voorhetpriesterlijkeambt,danzullen beidefacetten totuitdrukkingmoeten komen,zijhet
datmeerdan vroegermetde eisen van dedienstbare participatie rekening
naoetworden gehouden.
Dathetaangd uide probleem in hetverleengeen sociaal-juridischeconsequentiesbehoefde te hebben,ligtgoeddeelsaan hetfeitdatdeburgerlijke
maatschappijwaaraan de clerus deel had, in hoofdzaak op bezit was

gebaseerd.Familiebeziten hetvruchtgebruik van kerkelijkegoMeren verschaften deparochieherdereen gegarandeerdeen onafhankelijke bestaansbasis,zodathijineen soortgelijkepositieverkeerde a1sde beoefenaren van
'wereldlijke'vrije beroepen die hun 'vrijheid'voor œn aanzienlijk deel
ontleenden aan geërfd ofbijhuwelijk verkregen vermogen.Zoalsbijdeze
laatsten het 'honorarium'voorhun diensten werd opgevat a1s œn niet of
nauwelijksverplichtevergoeding,die voorde beroepsbeoefenaar vaak niet
méérbetekende dan een welkome aanvul
ling van zijn inkomen,doch hem

geenszins in een alankelijkheidspositie ten opzichte van zijn cliënten
plaatste,terwijlhijzijn beroepsethostoch kon beleven alseen dienstbaarheid aan hetwelzijn dermensheid,zo ook heeftde pastoor misintenties
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mettoeslagen bijhuwelijken uitvaartgeaccepteerda1snietrœhtensverplichtebetalingen,waarzijn materieelbestaan nietvan aling en die zijn
dienstbaarheiddusooknietverlaagdetoteenprofanealankelijkheid.
Dezetijd isvoorgoH voorbij.In de plaatsvan hetoverheersende eigendomsbestelheeftzich in onzewesterse samenleving een totaalarbeidsbestel
gevestigd.Inkomsten uitvermogen zijn voorpraktisch id erœn onbelang-

rijk geworden in verhouding totinkomsten uitpersoonlijke arbeidsprestatie.Hetvrije beroep,waarmd e hetpastoraatzo even werd vergeleken,
ervaartditnietzelden a1seen inperking van zijn economische en sociale
vrijheid- menisde'slaaf'vanzijnpraktijkenvanzijncliëntengeworden
en men vreestdatook de juridische vrijheid (de overeenkomsttothet
-

Verrichtenvan enkelediensten)plaatszalmaken voorondergeschiktheid in

loondienst(de arbeidsovereenkomst).En inderdaad zijn ofworden uitde
summier geschetste evolutie reeds allerwege de consequenties getrokken.
H et aantalintellectuelen OP arbeidscontract of in overheidsdienst neemt

sterk toe.En waarzij'zelfstandig'werkzaam blijven verliesthetzelfheerlijke dienstbetoon aan betekenis.Onderlinge concurrentie en toenemende
m ondigheid van de cliëntbeginnende autoriteitspositie in teperken.ln de
medische sector - waarmee iedereen van de wieg tothetgraf te maken

heeft- isdeautonometarifiëring alin belangrijkemateafgebrokkeld en
wordtdekwestievan deberoepsaansprakelijkheid actueel.
Keren we nu terug totde positie van de clericus,dan merken we daar een

tamelijk goed vergelijkbare situatie op. Afgezien van de verminderde
kapitaalkrachtderfamilieswaaruitdegeestelijkheid tegenwoordiggerecruteerd wordt,verschaftook hun heteventueelbezitvan een geldelijk vermogen geen redelijke bestaansbasis meer en nog minder een voldoende
socialezekerheid.Debeschikkingovereen kerkelijk beneficieisdaarevenm in toein staat.De aan hetfeodale rechtherinnerende situatiewordtin de
opvattingen en behoeften derbetrokkenen dan ook steedsmeerverdrongen
door min of meer onbestemde verlangens naar de een of andere op het
arbeidsbestelberustende rechtspositie.M oet de oplossing gezochtworden
in de richting van een rechtstreekse do-ut-des-verhouding met de indivi-

duelegelovigen terzakevan bepaaldegeestelijkeprestaties?Evenalsin het
vrijeberoepzoudaarvaneenhetgeestelijk ambtdeclasserendecommerciële
tendenstevrezen zijn.Een vastinkomen op grond van detotalepersoonlijkeinzetlijkt- ook om rM enen van zekerheid - verre te prefereren.
Geconstateerd kan trouwensworden dateen aantalgeestelijken (leraren
e.d.)hun plaatsreedshebben gevonden inhetmodernearbeidsbestel.M ag
hetverwondering wekken datzijdie in de parochiële zielzorg werkzaam
zijn,en vooraldejongeren onderhen,geneigd zijn huneigen situatiedaarmeetevergelijken?Toch verloopthetmoderniseringsprocesbijdezielzor-
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gers kennelij
k moeizpmer,uiteraard door gebrek aan bereidheid bij de
gelovigen om voor de luxe van de zielzorg te betalen,maarmisschien toch
ook wel omdat bepaalde aspx ten van het ambt door de ontwikkeling
gelakiseerd dreigen teworden.De vrees bestaatimmers datbetaling door

de staatnoodzakelijk alankelijkheid ofop zijn minstbekvloeding zal
meebrengen op de gebiM en van verkondiging en gewetensvorming.En ook
economischeen juridische alankelijkheid van debemindegelovigen zelf

lijktsommigen op heteerstegezichtmoeilijk in overeenstemmingte brengen metdeevangelischevrijheid.Toch magde laatstginoem de constructie,
zoalswijnaderzullen uiteenzetten,nietaltelichtvaardig a prioriworden
VerWorpen.

Alvorenste proberen een richting te vinden om uitde impasse te geraken,
dientteworden opgemerktdatde in de traditie verankerde 'professionele'

vrijheidvan degeestelijkheid - in hetangelsaksischetaalgebid heeftmen
de clericiinderdaad sted sa1s behorende totde meest typische vertegenwoordigers van de 'professions' aangemerkt - niet voor alle groem n

kaloliekeZelzorgersheeftbestaan.Dekapelaanheeftnpmelijknooitin de
bevoorrœ htepositie van de pastoor gedeeld,maarwas,overeenkomstig de

autoritairestructuurzowelvandemaatschappelijkeengezinsverhoudingen
a1svan dekerkelijkeorgaisatie,onzelfstandig,eigenlijknietmeerdaneen
gezel,diedetafelvan demeesterdeeldein afwachtingvan zijn uiteindelijk
œonomisch en juridisch onafhankelijk meesterschap.Hetvaltdanookwe1
te begrijm n dathetsterkstin de kringen van deze jongeren behalve de
maatschappelijkestatusook deinkomenspositiealsonbevredigend gevoeld
wordt,om datdaardoor de steH s bestaan hebbende œ onomische onzelf-

standigheid - juistnu,in œn periode van groeiende welvaarten van
dem ocratisering der cultuur- op een nietlanger aanvaardbare discrimi-

natiebeginttelijken.
Deconclusieschijntvoordehandteliggen- afgezien van devraag ofde
gezinsgemœnschap derparochiële geestelijkheid gehandhaafd zou kunnen
blijven - datheteen redelijke eis is de sociaal-juridische positie van
pakooren kapelaan,en in hetbijzonderhun betaling,op onderling overeenkomstige wijze te regelen en we1 a1s normale vergoeding voor een
perszooonjl
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zekerdatzijleeftindeopvattingvandejongeregeneratie.eenovergangsgeneratie misschien,waarop een nieuwe priestediguur zou kunnen volgen

diedepriesterlijkebM ieninggeheelgescheiden weettehouden van gelakiseerde beroepsarbeid.M aarhoe de toekom ster ook uitzalzien,voorlopig

hebben wijte maken methetconcrete vraagstuk hoe de zielzorgers op
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grond vanhun persoonlijkeprestatieop dit,hun eigen ambtsgebied,in het
beztgesteld kunnen worden van hetrechtop œn adam uaatinkomen.

Dezondertwijfeluiterstbelangrijkevraagwaardegeldenvandaanmoeten
komen om een rH elijkebetaling tekunnen garanderen aan zielzorgersdie
verlangen gelijkgesteldteworden metdelichemelijkelevenswijzevan de
aanhun zorgentoevertrouwdeZelen,moeten wijhierterzijdelaten.M aar
we1dientin hetkadervandezesociaal-juridischeoverwegingen teworden
vastgesteld, dat indien de staatsoverheid de middelen zou moeten four-

neren,eenrechtstreeksebezoldigingals'ambtenaar'bepaald nietwenselijk
lijktom de autoriteitvan de bisschop niette zeerin een - in bepaalde
opzichten nogalzwakke- concurrentiepositie te plaatsen metdie van de
ministervan financiën.Zou hetepiscopaatdan defondsen diehetnaastde

kerkelijkegoHeren ter beschikking zou moeten krijgen,zelf rechtstreeks
aan de priestersdienen uitte delen? lk geloofdatook deze procedure niet

aanbevelenswaardig zou zijn,aangezien dan een tenauw verband ontstaat
tussengodsdienstig-zedelijkeen economisch-arbeidsrechtelijke autoriteit.
Op ditpuntvan onzeuiteenzettinggekomen lijkthetvan belang tewijzen
op hetonderscheid datin id ere arbeidsverhouding - en dus ook in die

welkeop hetpriesterlijke ambtbetrekking heeft- kan worden gemaakt
tussen œn functionele en een contractuele ofbetalingsrelatie.In sommige

gevallen kan men zelfstweeverschzende partnersaanwijzen metwiede
relatiesbestaan:deleraarfunctioneertten behoevevan zijn leerlingen,hij
wordtbetaald doorde overheid ofhetschoolbestuurwaarbijhijin dienst
staat;deartsfunctioneerttenbehoevevandeziekenfondspatiënt,hijwordt
betaald doorhetziekenfondswaarmeehi
jœn 'medewerkerscontract'heeft
gesloten.In anderegevallen,zoalsbijdewerknemerin hetbedrijfsleven,
isweliswaardefunctionele 'werkgever'nietscherp te onderscheiden van de
betalende 'werkgever',maar toch ervaartde werknemer het milieu waar-

binnen hijfunctioneert (de afdeling,de ploeg,de band) als een r&el
gegeven,datnietsamenvaltmetde betalende werkgever;binnen de func-

tioneleprestatie-œnheid vindteen integratieplaats,terwijltotdebetalende
werkgevereen duidelijkerbelangenonderscheid blijftbestaan.
M etbetrekking totde zielzorger zou men het onderscheid tussen functio-

neleen contractueleofbetalingsrelatie,zo mogelijk nog duidelijkerdan in
heteerstgenoemdegeval,moeten laten resulteren in een feitelijke en vergaande gescheidenheid van de personen of instellingen totwie de relaties

geëffœtueerd worden.De geestelijke vrijheid van hetambtzowela1s de
uitdrukkingvan verbondenheid md demensen zijn ermeegemoeid.Nu is
hetweliswaarzo,dateen betalendeinstantie(hetschoolbestuur,hetzieken-

fonds) altijd ook naar een zekere mate van zeggenschap streeftoverde
wijzewaaropdefunctiewordtuitgeoefend.M enmoetechtersted sbd acht
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zijnopinperking van ditstreven.Juistin hetgevalvan gescheiden relaties
heeftde eigen verantwoordeli
jkheid van de functionaris terechtsted s tot
œn F ote mate van funcionele zelfstandigheid geleid,welke trouwens ook
daar vaak gehandhaafd blij
ftwaarhijop arbeidscontract- duszogennnmd alsonzelfstandige - werkznam is.Zo ergens,dan D 1deze situatie

zin heb/n bijde uitoefening van de zielzorgersfunctie,welke immers
zoveeltctenmrsoonlijkeverantwoordeliju eideist,datzijingœngeval
anders dan in zuiver tœ hnisch-organisatorisch opzicht doorkruist mag
worden doorde inzichten en bevelen van een betalende werkgever.

Hetaccentblijftdusli%en op dezelfstandigheid in defuncuonelerelatie.
Toch doetzich hierœ n complicauevoor,waarop in deaanvang red swerd
gedoeld.Watisde eigenlijkefunctionaliteitvan hetpastorale werk? Zielzorg isin wezen van uiterstpersoonlijke aard en betreft dus de directe
relatie tussen priester en gelovige.In de verkondiging van het W oord -

waarvan ook dezielzorgin engerezindoordrongenmoetzijn- isen blijft
depriesterechterdegezondene,en a1szodanigparticipeerthijin de eerste
plaats aan de gemeenschap metde Kerk als zodanig,en deze wordtvoor

hem indirectezin vertegenwoordigd doordebisschop.In de praktijk van
het'functionereng>1hieraltijd eensynlesemoeten worden nagestreefd.
Hetpriesterlijkeambtishetmeestmenselijke ambt,maarhetisook een
sociaalambt.Pastoorenkapelaan functioneren nietop dewijzevan maatschappelijk werkers,wierwaardensysteem een meervrijblijvend karakter
draagt,zodatdecliëntèlebehalvedebijkomstigheden ookhetsysteem zelf
van hetfunctioneren kan verwerm n.VoorzoverzijparocManen blijven,
Zjn de cliënten van de zielzorger evenzeeronderworpen aan de normen
van het systeem als de functionerende priesters zelf. Lapidair gezegd

bestaatdefunctionele relatie van de zielzorger nietalleen maar totzijn
mensen,maar in œ n ved diepere n'n ook tot de bisschop.Deze heeftin

laatsteinstantie hetbeslissende woord,indien overde wijze van functioneren moetworden geoordeeld.

Binnen hetkadervan dekerkelijkenormen staatdepriester'terbeschikMng'van de gelovigen.H et hoeft geen bezwaar te ontm oeten indien de

kritiek,die deleek altijd op degeestelijkheid heeftgehad,m sitiefwordt
gerichtop heteffœtueren van œn minimum aan willekeuren een maximum aanefficiencyinhetpriesterlijkfunctioneren.DespecifiekeZCD CnSmachtoverhet essentiële waardensysteem van ditfunctioneren > 1œ hter

aandeparochianenonttrokkenmoetenblijvenom de'zelfstandigheid'van
hetfunctioneren nietin gevaartebrengen.Dedienstbaarheid aan de gelovigen zou dusnietin œ n functionele onderschikkingsrelatie totuitdrukking
moeten worden gebracht,maarveeleerin een zodanigebetalingsrelatie dat

daardooralthanseen disfunctionelemachtsm sitievan degeestelijkewordt
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voorkomen.In concreto betekentdatvoor de positie van de pastoor,dat

hijinakelijkekwestiesnietmeerdeautocraatkanblijven diehetkerkbestuurnaarzijnhand zet.
lndegevolgdegedachtenganglijkthetgœn principieelbezwaarte hoeven
one oeten,indien voor de sociaal-juridische m sitie van de Zelzorger de
figuur van de arbeidsoverœnkomstnaar burgerlijk rœht wordtgekozen
welke hem bi alve een gegarandeerd inkomen ook socialezekerheid ver-

schaft.Voorwaardeisslechtsdatzijn functioneleonalankelijkheid van de
betalende instantie optimaalwordtverwezenlijkt.Die betalende instantie
zou hetkerkbestuur kunnen zijn,datom de financiële lasten te kunnen
dragen op zijn beurtin een zekere contractuele relatie methet episcopaat
Z0u moeten staan. ln dit laatstgenoemde contract behoort m en dan te
regelen in hoeverre hetkerkbestuur.datin juridische zin a1s werkgever
optreedt,vanzijn werkgeversgezagtegenoverdeinzijn dienststaandezielzorgersgebruik kan maken.Zoalsreedswerd aangd uid moetditin ieder

gevalbeperktblijven totkwestiesvan striktzakelijke en organisatorische
aard,terwijldebisschop zich dannog een supervisierechtkan voorbehouden in gevalvan conflicten dreigend ontslag.

Restde vraag ofdeze constructie,waardoorhetwerkgeversgezag in hoge
mate wordtgerelativeerd,we1 pastin het bestaande arbeidsovereenkomstenrecht.Ik m een op grond van een recente ontwikkeli
ngin de jurisprudentie deze vraag bevestigend te mogen bo ntwoorden. In het verleden
is,nietzonder samenhang met typische lge-eeuwse statusopvattingen,de
onderschikking als wezensbestanddeel van de arbeidsovereenkom st vaak

sterk overschat.Tegenwoordig neemtde rechter kennis van feitelijk bestaandearbeidsverhoudingen diehijnietaarzeltonderdejuridischefiguur
van de arbeidsovereenkomstte begrijm n,terwijlhetwerkgeversgezag bij
hetverrichten van de werkzaamhd en toch uitersttwijfelachtig blijktte
zijn.Medea1sgevolg van dedemocratischegeestesstroming,die inspraak
enm M ezeggenschap van de werknemera1svanzelfsprekende eisheeftlaten
zien,wordthetfunctionele momentsterkergCW OZOZCCCFd,WZZFdOOFVOO&
albijprestatiesvanhogergekwalisceerdeaard een zelfstandigheid van de
functionarisbijhetverrichten van zijn taak naar voren komt,die de zelfstandigheid van hetvrijeberoep naderten soms zelfs overtreft.

DeVSen deU SSR in hetNabijeOosten
Thom Sicking

Dejulimaand vanditjaarwaseen crisismaand voordeArabischewereld.
In Jordaniëbrachtkoning Hoessein degenadeslag toe aan de Palestijnse
commando's;zowelin M arokko a1s in Soedan probeerde œ n groep m ilitairen het huidige regime omver te werpen, beide pogingen m islukten,
m aar brachten veel onrust en verwikkelingen metzich m ee;nieuwe verbonden werden gesloten, andere verbroken. Een analyse van al deze
gebeurtenissen en hun gevolgen loont de moeite,m aar brengt het grote
gevaar m et Zch mee dat men zich in de Arabische tegenstellingen laat

verstrikken,zodatmen nietmeerZetdatdem litiek in hetNabijeOosten
beheerstwordtdoor M oskou en W ashington,die elkaar de invlod in dit

gebiedbetwisten.Pekingkijktvanverretoe,indehoop somsmeteenbeen
Waarom gevochten Wordt Weg te kunnen lopen.

Een overzicht
De A rabische wereld van hetogenblik bestaatuitenkele spanningsvelden
rondom Israël.Op de eerste plaatsis er de spanning tussen degenen die
grenzen metIsraëlhebben en degenen die van œ n afstand hun ro1in het
cov icttrachten te spelen.
Zijdie dichtbijIsraëlwonen en voortdurend blootstaan aan represailles

van Israëlische zijde,nemen overhetalgemœn œn gematigdeposiiein.
Datzijn:Jordanië,Enpte,Libanon en - sindshetnieuwe bewind van
kolonelA1Assad - ook Syrië.Binnen deze groep van vier landen m oet
nog onderscheid gemaakt worden tusxn de socialisusch gO riënteerde
regimes(Egypteen Syrië)en dem eerliberale regimesvan de landen waar

sindsdeonafhankelijkheidgœn revolutieheeftplaatsgehad:Jordaniëen
Libanon.H étonderscheid tussen dezetweegroepen kom tnietalleen voort
uithetverschil- ofde afwezigheid - van een ideologie,m aarook uitde

aanwezigheid vanœn grootaantalPalestijnsevluchtelingen in Jordaniëen
Libanon,watde m sitie van deze landen buitengewoon delicaatm aaktl.
1 Cf.n om Sicking,Lîbanon neutrnnl? in Streven,oktober 1970,pp. 12-M .
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Zijdie verafwonen,kunnen zich een veelradicalere stellingnameveroorloven.Landen alsN gerijë,Lybië en Irak zijn daarvan duidelijke voorbeelden.M aarhethoeftniet!Saod i-Arabië,de emiraten aan de Perzische

Golt Tunis,Marokko en Soedan zijn meestalheelgenuanceerd in hun
posities.Opvallend isdatallelanden dieeen monarchale structuurhebben,
onderdegematigden gerekend kunnen worden.

G n twee espanning- enwaarschijnlijk debelangrijkste- isdietussen
de Russische en de Amerikaanse invloH ssfeer. Het lijdt geen enkele
twijfeldathetbruggehoofd van de Amerikaanse invloH in hetNabije
Oosten Israëlis.Verderstaan onderAmerikaans'toezicht':Saod i-A rabië,
Koeweit en de emiraten aan de Perzische Golf vanwege de oliebelangen,
LibanonvanwegedetalrijkeLibaneseemigranten in Amerika en vanwege

zijn blanken.Jordanië is sindszijn onafhankelijkheid sterk op Engeland
gerichtgebleven,maarH oesseinstroon wordtvoortdurend bM reigd door

zijn meer marxistisch georiënteerde buren en die dreiging heeft het de
Verenigde Staten mogelijk gemaakter een stevigevoetaan de grond te
krijgen.DezeArabischelandenzijn in oorlogmetIsraël,maarhun afhankelijkheid vandeVerenigdeStaten verklaartwaarom hun houdingminder
krijgszuchtig isdandievan andereArabischelanden.
Deze vrijmassieve Amerikaanse invlod in hetNabije Oosten heefthet
Rusland mogelijk gemaakteenplaatstevindeninditgebid .Hetislogisch
dat de Verenigde Staten geen wam ns leveren die tegen Israël gebruikt
kunnen worden.AlsdeArabieren zich duswillen bewapenen,zullen zedie

wam nsbijdetweedeleveranciermoeten zoeken.Hetisvooraldezenoodzaak die EgyptesteedsmeernaarRusland toegd reven heeft.Syrië en lrak

zijn op analoge wijze aleerderin de Russische belangensfeerterechtgekomen.China heeft met name in Syrië serieus geprobeerd Rusland van
zijn plaatstedringen,maarisdaartoch nietin geslaagd.
Rusland en Amerika staan zo tegenoverelkaar.Alseen Arabisch land zich
van de één loswilmaken,kan hetdatalleen maardoor zich totde ander
te wenden.M aarde tweegrotemogendheden willen een directe confrontatie voorkomen;daarom is de situatie sinds 1967 praktisch bevroren.Een

stilzwijgendeovereenkomstiserdegarantievan:Amerika bewapentIsraël
net niet genoeg om een nieuwe agressieoorlog te beginnen en Rusland

verschaft Egypte juistgenoeg materiaalom zich te kunnen verdedigen,
maarte weinig om hetbezetteland teheroveren.

Zoalswein een vorig artikelhebben laten zienz,verzetten de Palestijnen
zich nietalleen tegen Israël- en dustegen de Amerikaanse invlod in het

2 Cf.Thom Sicking,De Palestilnse verzetsbewegingen, in Streven,juli 1970,pp.
1044-1055.

28

Thom Sicking

NabijeOosten- maarook tegendegemaugderegimesuitdeomgeving,
dieom diverse redenen deom n strijd nietaanduaen.Demeestradicalen
in het verzet zouden ook graag de socialistische regimes van Syrië en

Egypte zien vallen,omdatook zijin feite 'vanllen van hetkapitalisme'
zijn.Deze radicalen vinden geen steun bijRusland en nog minder bij
Amerika.Daarom isChina hun beschermheergeworden.Dem eergematig-

deverzetsstrijders- en datisdemeerderheid - sloten zich metmin of
meermoeitebijEgypteen Syriëaan.
Danblijftertenslottenog een groep landen overwaardedominantievan
één van detweegroten minderduidelijk is.Algerijë isin grotematevan
Frankrijk alankelijk gebleven,hoewelhetpasbelangrijke stapm n ondernomenheeftom diealankelijkheid tereduceren.Hethoudteen betrekkelijk neutralepositietussen degroteblokken.M aarAlgerijëzou graag een
leidendepositieinnemen in deDerdeW ereld.Hetondersteuntdaarom met

veelenthousiasmehetPalestijnseverzet,waarin hetzijn eigentragischeen
langestrijdherkent.Ook Marokkoen Tuniszijn vooralin contactgebleven
metFrankrijk.M aarhun ro1indeArabischewereld istotnu toebeperkt.
Zijn neutralepositiemaakthetTunisop hetogenblik mogelijk een actieve
roltespelenbijdebemiddelingspogingentussenHoesseinenhetPalestijnse
verzet.

Soedan heeft zich sinds het bewind van generaal Noumeyri vooral op

Egypte gericht.De recente moeilijkheden in hetland maken de situatie
ingewikkeld.Lybië tenslotte staat,sinds kolonelKadhafier aan de m acht

is,onderhetteken van deIslam.Hoewelhetcommunismeinvrijwelgeen
enkelArabisch land werkelijk populairis,zijn ermaarweinig regeringen
dieerzotegen gekantzijna1sdievankolonelKadhafi.M aarookvoorhem
betekentdatnog nietdathijmilitairesteun uitRusland weigert,alisde
aankoopvanmiragesinFrankrijkwe1een pogingom deonafhaA elijkheid
tegaranderen.Hijkan datdoen omdatzijn land financieelgezond is.
Bijditkorteoverzichtmoetnietvergeten worden datwe steH s te maken
hebben m etontwikkelingslanden.Geen enkelland ter wereld kan op het

ogenblik eenvolledigonafhankelijkem litiek voeren.M aarhetminstonafhankelijk zijn de landen van de Derde W ereld.Zowel economisch a1s
militairstaan zijonmiddellijk aan grote pressiesblootzodra zijafwijken
van delijn die de'beschermende'mogendheid hun aanwijst.Spotten met
hetvoortdurend zoeken en weer mislukken van de Arabische œ nheid is

daarom M splaatst.De verantwoordelijkheid voordeze mislukkingen ligt
voorhetgrootstedeelbijdewerkelijk machtigen diedeze eenheid verhinderen.Natuurlijk zijn erook plaatselijkeen persoonlijke belangen in het
spel.M aar dat is beslist niet karakteristiek voor de Arabische wereld!

Een vergelijking tussen Europa's streven naar eenheid en dat van de
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Arabieren gaat in veel opzichten mank,maar neemt toch veel van het
sarcastische en neerbuigende plezieroverhetmislllkken van de Arabische

m/ngen,datin sommigekranten tevinden is,weg.
Gewapend metditglobale overzichtvan de invlod ssferen in hetNabije
Oosten kunnen wenudrieknelpunten in deArabischewereld vannaderbij
bekijken:Jordanië,Egypte en Sod an.

Jordaniëen hetPalestqnse verzet
DePalestijnseverzetsorganisatieszijn globaalindriegroepenin tedelen:
FATH probeertdeArabische regimeste res- teren voorzovermogelijk;
FPLP en FDPLP zoeken een revoluue in de Arabische wereld te bewer-

ken;de overige organisatieszijn in hetleven geroem n door één van de
Arabischelanden en zijn in principe trouw aan dem litiek van datland.
DegrootsteisAl-saïka,diedeverzetsstrijdersin Syriëgroepeert.
In Jordanië vormen de Palestijnen bijna de helftvan de bevolking.Ze
leefden zowelin de steden a1sin de meerafgelegen gebid en,waarze hun
bases hadden.De radicalen onder hen - vooralde FPLP onder leiding
van George Habache- vormden een staatin de staaten dwongen koning

Hoessein totconcessies.HoewelFATH hetmetdeze lijn nietœns was,
wasdeze organisatie toch gd wongen,vanwege de populariteitvan Haba-

chebijhendiedehoopverlorenhaddenenomwillevandeeenheidbinnen
het verzet,om zich achter deze radicalere organisatie te scharen.En dat

liep steedsduidelijkeruitop een open conflicttussen Hoessein en hd
verzet.

In ditconiictkon Hoessein rekenen op de onvoorwaardelijke steun van
zijn goed georganiseerde leger,datde Palestijnen steM s meer a1songewenste indringers ging beschouwen naarmate dezen zich verzetten tegen

'hun'koning.Daarbijspeelthetgroteculturele verschiltussen Bedoeinen
en Palestijnen een belangrijke rol.De Bedoeinen zijn woestijnbewoners,
gewend aan œn hard en vrijmagerleven,gdsoleerd van derestvan de
wereld.De Palestijnen bewoonden voor 1948 dekuststrook,zijn intellectueel bder gevormd en stonden in voortdurend contactm et de cultuurstromingen van buiten.H et ligt voor de hand dat twee zo verschillende

groem n moeilijk in één land samen kunnen leven.Dezetegenstelling verklaartwaarom de repressie van de Palestijnen door Hoesseins leger zo
hard kan zijn.BijdezerepressieheeftHoessein nietstevrezen van Israëlischezijde.lsraëlheefterzelfallebelangbijdatdePalestijnengeenenkele
reëlemachthebbenin hetNabijeOosten,zodatdezeeerstebelanghebbenden bijeventuele onderhandelingen nietals serieuze partnersbeschouwd
hoeven te worden.Omdat de Am erikaanse en Israëlische belangen in het
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Nabije Oosten samenvallen,kan Hoessein ook rekenen op een minstens
m orele ondersteuning van Amerika's zesde vloot.Bovendien kunnen de
Verenigde Staten nooit toestaan dat er in Jordanië een comm unistische
revolutie plaats heeft,gH ekt door Rusland en zelfs China.

TegenoverdatallesstaatdatRusland aan de Palestijnen steun trachtte
verschaffen via de regimesdie onder zijn invloH staan:Syrië en Irak.
In septembervorigjaarheeftSyrië- juistalseenjaartevorenin Libanon
steunverlœnd aan dePalestijnen,zijhetdatdeSyrischetanksinJordanië nooiterg acuefgeweestzijn uitangstvoor een invasie van de zesde
-

vloot.Irak heeftsinds1967 troem n gelegerd in Jordanië.Hetdreigde deze
troepen in te zetten tegen H oessein,maar in feite heefthet er zorgvuldig
voorgezorgd dathetleger van Irak zich steedsergens anders bevond dan

daarwaargevochten werd.ZoalssteH swasde steun die de Palestijnen
van de Arabische buurlanden ontvingen,puurverbaalen nietdoeltreffend.
Deburgeroorlog wasbuitengewoon blod ig.Nasser probeerde de vechten-

den tescheiden en deavond voorzijn dood leek Mjdaarin te slagen.Er
kwam een akkoord totstand in Cairo:Hoessein en Arafatschudden elkaar
de hand.Het akkoord stelde zowelde soevereiniteitvan H oessein als de
actievrijheid van de fd ayîn veilig.M e troem n van het Jordaanse leger
zouden zich uit Amman terugtrekken op hun gewone bases.De troem n

van defe a/n moesten ook Ammanverlaten om zich teconcentreren in
de 'gebieden die zich eigenen voorde actiesvan de commando's'.Bovendien werd ereen 'hogerA rabisch com ité'in hetleven geroem n om overde
nakoming van hetakkoord tewaken en debetrekkingen tussen deJordaan-

semachten hetPalestijnse verzette coördineren.Hetakkoord isondertekend doorNasseren nog tien andereArabische staatshoofden.M aarvan

hetbeginafaanve- achtteiederdathetMernietbijzoublijven:heteigenlijkeprobleem wasimmersnietopgelost!
Na de verschillende serieuze crisissen waarin Hoessein erin slaagde de
fd ayîn uit de steden te verdri
jven,besloothijnu in juliaan de laatste

militaire bases van de fHayîn de genadeslag toe te brengen.Nadathij
daaringeslaagdwas.verklaardezijn woordvoerder:,,DeJordaanseregering
hoeftnietlanger hetakkoord (van Cairo)in achtte nemen,datondertekend isonderom standigheden dienu nietm eerbestaan,m aardegrondslag

en degeestvan hetakkoord blijven.(...)Detijd isvoorbijdatde commando'svolgenshun grillen konden handelen.Voortaan zullen defe ayîn

moeten stationeren in degebie en die de Jordaanse staathen aanwijst''
Onder de 'grondslag en de geest'van het akkoord verstaatH oessein de

soevereiniteitvan Jordanië en de vrijheid van handelen voor de fe ayîn.
M aardatlaatste dan we1volgensde Jordaanseinterpretatie:,,lordanië za1
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ook in detoekomstallemogelijkesteun verlenen aan hen diezich uitsluitend verzetten tegen de bezetting van hun 1and''3.
M aar allang is de A rabische publieke opinie gevoelig gem aaktvoor de

rœhten van dePalestijnen.In woord enpropagandahebben deArabische
regeringen zonder uitzondering sted s de fd ayîn verdedigd. H oessein

moestdusminstenseenverklaringvinden voorhetgevechttussenzijnleger
en de verzetsstrijders.Hijdeeddatdooreen onderscheid te maken tussen
de 'ware'fd ayîn en de'
indringers'.Hijverklaardeaan depers:,,lordanië
heeftnooitgestrd en tegen degenen die zich verzetten tegen de bezetting
van hun land.ykan hen hebben we alti
jd alle mogelijkesteun gegeven en

datzullen weblijvendoen.M aaranderenhebben geprobeerdhetArabische
bolwerk dat Jordanië is,te vernietigen.Ze hebben datzonder ophouden

gdaanmetprovocaties,beledigingenenleugens.Wijmoestendeveilil eid
in enkele gebid en in hetnoorden van hetland herstellen,zowelomwille
van

debevolking a1somwille van hetleger,dattalrijkeverliezen geld en
had.(...)Alsheterom gaathetrechtvan deArabieren teverdedigen,dan
zijn weallemaalfd ayîn''i.Een paardagen laterzeihijhetnog sterker:
,s etme
esteprofijtvandezeom rauetrekthetverzetzelf,datnugezuiverd
isvan indringersen bevrijd van zijn dwalingen''s.
Debuurlanden namen deze verdd iging nietvoorzoetekoek aan.M aarhet
is merkwaardig datze,ondanks hun felle kriuek op Hoesseinszuiverings-

omraue,zijn onderscheid tussen dewarefdayîn en deindringersovernpmen.lrak washetenige land datdirœ trm geerde zonder veelnuances:
hetverbrak dediplomatiekebetrekkingen en slootde grens.Koning Feysal

van Saoedi-Arabië stelde zich daarentegen bijna geheelachter Hoessein.
EgyptevielHoessein fe1aan,maaronderhield tevensdebeste betrekkingen

metSaoedi-ArabiëB.A1sindsjunipogen Egypteen Saoedi-Arabië samen
te bemiddelen in het Jordaanse conflict.PresidentSadat noemde in ZiJ
*n

rd evoering bijgelegenheid van de Egyptische nationalefeestdag (23juli)
Hoessein ,,debeulvan hetPalestijnseverzet''die,,zijn misdaden duurzal
bea
ta
',Mzealf
ef
ij,,deonvoorwaardelijke steun van de Verenigde
St
tele
nn'
''.
as
rail
nhe
de
zt
elh
fde
redevoering zeihij:,,Ik verklaar dater zich
verraderselementen bevinden onderhet Palesti
jnse verzet,met name de
FPLP,waarvan enkele leden de ambassades van Egypteen Saod i-Arabië
in Stokholm bezet hebben''T.H eykal, de hoofdrd acteur van Egyptes

3 Le M onde,20 juli1971.
4 L'Orient-LeJour,17juli1971.
5 L'Orient-LeJour,23juli1971.

6 De verzoening tussen Feysal en Sadati
s mogelijk geworden door de dood van
Nasser:Feysal heeftzich nooit aan Egyptes leiderschap over de Arabische wereld
willen onderwerpen,en daar isnu geen gevaarmeer voor.

7 L'Orient-LeJour,24juli1971.
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grootste krant,Al Ahrâm ,beschuldigt op zijn beurtHoessein eaan œn
verdrag met Israël te willen sluiten.Om tot dat verdrag te komen zou
vicepremier Allon van Israëlde liquidatie van het verzet gd ist hebben.
Vandaar.... M aar aan deze argumentatie wordt we1 heel veel kracht
ontnomen als men Zet hoe Egypte zelf alles in het werk stelt om een
akkoord m etIsraëlte sluiten over hetkanaal.

KolonelKadhafivanLybiëriep in zijnhoofdstad eenArabischetom onferentie bijœn over Jordanië, maar nodigde de eerste belanghebbende,
Hoessein,nietuiten evenmin Feysal.M etkoning Hassan 11 van M arokko

had hijjuistdediplomatiekebetrekkingen verbroken,zodatookdezegœn
convocatie ontving.En van de overige landen die er wd een ontvingen,
kwam en allœn Syrië,Egypte en de twee Yemenitische republieken. De
anderen Vonden allen een eXCUUS.Kadhafiwilde komen toteen gewam nde

interventie in Jordanië,maar zijn partners voelden er niets voor,zelfs
Arafat deleidervan hetPalestijnseverzet,niet.Verderwildeook hijde
FPLP en deFDPLP alsverradersbeschouwd zien,maarookdaarvond hij
vooralbijArafat gœn medewerking.
Syriëtenslottewasevenmin erg consmuentin zijn reacties.Hetvoige
Syrische bewind van presidentAtassiwasin september 1970 methetleger
Jordaniëbinnengetrokken.Datwaséén van derd enen waarom datbewind
gevallen is:een ge eelte van hetlegerwashetnietmetdeze maatregeleens.

Datgdeelte,onderleidingvanHafezAl-Assad,isnuaandemacht.Bijde
incidenten van junistuurdeAssad œn groep Syrischeofscieren naarJordanië om te proberen een eind te m aken aan de gevechten.Toen na het

eind van destrijd dezeofficieren in Syriëwaren teruRekeerd,slootSyrië
de grens met Jordanië, zonder echter de betrekkingen te verbreken.De
gesloten grenzen betekenen voorJordanië een serieuzehandicap.Hetisnu

voorzijn in-en uitvoeraangewezen op de haven van M aba en om van
daaruitin Europa te kom en moeten de schem n rond M rika varen.M aar
van de andere kanttrekken de fd ayîn geen enkelvoordeeluitdeze gesloten grenzen:ze kunnen nu nietvanuit Jordanië naar hun Syrische bases
vluchten en dezelaatsten kunnen evenm in versterkingen naarhun collega's
in Jordanië sturen.

Algerijë weigerde op detopconferentie van Tripolite komen omdathet
'datgepraaf a1svolkomen zinloosbeschouwde.Hetverbrak zijn betrekkingen metJordaniëen gafaanhetverzetallemogelijkesteun.
Libanon lietaan Kadhafiweten dat hettotzijn spijtnietkon komen.
De officiële reden voordeze weigering wasdat de bemiddelingsm ging,in

junigestartdoorEgypteen SaoH i-Arabië,nog in volle gang wasen dat
de resultaten daarvan beter eerst afgewacht konden worden. Bovendien

wasdeopperbevelhebbervan hetLibaneselegerjuistbijeen ongeluk om
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hetleven gekomen,zodatpresidentFrangie nu nietweg kon.De achter-

grond van deze weigering isnatuurlijk datLibanon zich niette veelvan
Jordaniëwildistantiëren.Libanon kentzelfuitervaring hetprobleem van

defH ayîn die vanuitLibanon lsraëlwillen bestrijden en in hetland vrij
hun gang wzen gaan.

In dit aEes is de Arabische œnheid natuurlijk ver te zoeken.Elk land
rogeerdevolgenszijn eigenbelang en datislogisch.De officiële rocties
zijn slechtseen façadediedewerkelijkebelangenmoetverbergen.Hetlijkt
onsdatde Palestijnen teveelhebben willen bereiken:ze waren nietsterk
genoeg om tegelijkertijd een grootdeelvan deArabischewereld enIsraël
aan te vallen.Bovendien is het niet evident dathun recht om voor de

bevrijdingvan hunland tevechtenhun ook hetrechtgœftom Jordanië te
besturen.M aardatneem tnietweg datwaternu gebeurd is,buitengewoon
tragisch is.Op deeersteplaatsvanwege de vele slachtoffersdie ergevallen

zijn.M aarook omdatnu aan dezevluchtelingen - diehethun gastheren
buitengewoonmoeilijk maken,datiswaar- allemiddelen ontnomen zijn
om hun stem telaten horen.De grote mogendhd en op de eerste plaatsen
vervolgens de kleine A rabische machten en Israël gaan nu volgens hun
eigenbelangen over de toekomstvan ditvolk beslissen.Naar de mening

van dePalestijnen wordtnu waarschijnlijk nauwelijksmeergevraagd.
Egypte en de weegschaal
PresidentNasseraanvaarddehetplan Rogers,slooteen wapensz stand van
ddesaaanden en accepteerde onderhandelingen overdeheropening van het
kanaal als een eerste stap om tot een defiitieve regeling m et Israël te
komen.Bovendien verklaarde hijzich berei
d om destaatlsraëlte erken-

nen.Aldezeconcessieshebben nogalwatstofop doen waaien,maarzijn
uiteindelijk doorde meeste Arabische landen goH ontvangen.President
Sadatheeftde lijn van zijn voorganger in deze kwestie voortgezet.Na
geweigerd te hebben œ n derde wapenstilstandsperiode van drie m aanden

aftekondigen,heefthijtoch besloten de vijandelijkhden aan hetkanaal
niet te hervatten.
Nasser was een soortvader voorde presidenten van de twee buurlanden:
Jaafar An Noumeyri en M ouamar al Kadhafi.Na de dood van Nasser
probeertSadatdezevriendschap te concreuseren in een federatie.Soe an
is nog niet toegetreden vanwege interne moeilijkheden,maar voelt zich
toch heelnauw metLybië en Egypte verbonden.KolonelA ssad van Syrië

wilde zijn land verlossen van hetisolementwaarin de politiek van zijn
voorgangershetland gH reven hadden.Hijslootzich daarom bijdefederaueaan.M aardoorhetverleden wijsgeworden miktSadatniettehoog:
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de federatie respedeert de soevereiniteit van alle le en en za1 pas heel
geleidelijk aan meerinhoud krijgen.H etgrote voordeelvan deze fH eratie
isdathetœ n zekere onafhankeli
jkheid geeftaan iederlid tegenoverRusland en Amerika,en datmen elkaar kan ondersteunen in gevalvan bin-

nenlandse moeilijkheden.
BeginmeibezochtministerRogers,opzijntourneedoorhetNabijeOosten,
Cairo.Hijtoondezich optimistisch overdekansen op eenheropening van
hetkanaal.Vlak na ditbezoek ontsloeg SadatAliSabri(vice-premier),
M ohammH Fawzi(ministervan oorlog),ChaarawiGomaa (ministervan
binnenlandsezaken),M ohammH Fayek (ministervan informatie)en nog
vele anderen.Kort daarop werd bekend dat deze groep en nog een hele

seriebelangrijkepersoonlijkheden eencomplotoptouw haddengezettegen
Sadat,in naam van hun 'trouw aan Nasser'.ln feiteblekenzi
jhetnieteens
tezijnmetdefd eratieen wildenzijhetland meerop Rusland oriënteren.
Persoonlijke belangen speelden zekerook een belangrijkerol.ln depers
werd hetontslagvan deRussisch gezinde persoo/ijkheden gezien a1seen
toenaderingsgebaartotAmerika.ln feite washeteerderdeepiloog van een

machtsstrijd waarop iedereigenlijkwachttenadedood van Nasser.Om zo
snel en doeltreffend te kunnen reageren moestSadatechter wel stevig in

zijn schoenen staan.Hijhad zich debijvalvan hetvolk verzekerd door
verschillende hinderlijke m litiemaatregelen afte schaffen en een grotere
democratisering te beloven.Verdersteunde hijop hetleger.
Hoewelhetdushoofdzakelijk om debinnenlandsepolitiek ging,wasRuslandinderdaad ongerust.DeRussischesoldaten en technicizijn in Egypte
beslistnietpopulair.Ze worden gM uld alseen noodzakel
ijk kwaad.Rusland weetdusdatzijnpositieinEgypte precairis.Daarom brachtpresident
Podgorny zelf een bezoek aan Cairo na deze gebeurtenissen.Dat bezoek
leidde tothet sluiten van een vriendschapsverdrag voor de konaende 15

jaartussenRusland en Egypte.DatbindtEgyptenatuurlijk weermeeraan
Rusland,maar het geeft aan dat land ook een militaire garantie tegen
lsraël, zonder al te veel tegenprestaties. Premier M eir verklaarde niet

zonderjaloersheid dataanSadatgeluktwaswatnog geen enkelland van
hetOosteuropeseblok voorelkaarhad kunnen krijgen:steun van Rusland
voorzijn eigen,Egyptische politiep.
ln deEuropese perswasmen bang datEgypte nu allebewegingsvrijheid
verloren had.Dieangstbleek overdreven.Ondankshetverdrag gaatSadat
rustig doormetdezeeranticommunistischeKadhafiteondersteunen.Toen

Soe aninjulizijn staatsgreep beleefde,diedoordecommunistischepartij
gedektwerd,ging Sadatdoorm etNoumeyrite steunen.De zeergespannen
8 Cf.L'Orient. 30 m ei 1971.
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verhouding tussen Sodan en Rusland dievol
gdeopdecommunistenjacht
van Noumeyrieen week later,leidde eerdertotœ n verkoeling tussen Rus-

land en Egypte dan totmoeilijkheden tussen Egypte en Soean.Bijde
onderhandelingen overdeheropening van hetkanaalkon Sadatzelfsvoor-

stellen om deRussischemilitairen naarhuistesturen.Datalleswijsterop
datSadatdepolitiek van deweegschaal,dieNasseralzolang in praktijk
bracht,doorzet:œn vriendelijk gebaar naarrechtsdientsted sdoor een
toenadering naar links gevolgd te worden,zodatbeide belanghebbenden
steeds een voet aan de grond houden en steedsbang bli
jven die invloH
was
Nas
s
e
r sted sm eer in
weerkwijtteraken.Op heteind van zijnleven
hetRussische kielzog terechtgekomen.Sadatdoet serieuze pogingen om
debalansweerin evenwichtte brengen.
slaardatbetekentnog nietdatSadatkan doen en laten wathijwil.Toen
hijinmeizijnrivalen uithetzadellichtte,kon hijdatslechtsdoen doordat

hijzich desteunvan hetlegerverzekerd had.M aarhetlegerdringtvoortdurend aan op hethervatten van devijandelijkhMen.W iezonder vrede te
sluiten toch geen oorlog voert,geeftzi
chgewonnenenlegtzichbijdestatus
quo neer.Hetlegerheeftaltehard gevochten en teveeloffersgebrachtom
dattekunnen verdragen.Daarom gafSadatverschillende malen de plech-

tigeverzekering dat1971een beslissend jaarzou zijn.ln zijn redevoering
van 23julizeihij:,,lk bevestig opnieuw dathetjaar 1971nietvoorbijzal
gaan zonder dathet conflict metlsraëlgeregeld is,zelfs al zou dat œ n
miljoen martelaren vergen''g.Omdat Sadatdoor de biM enlandse situatie
toteen dergelijke verklaring gMwongen is,weetIsraëldathiermee niette
spotten valt.Generaal Dayan verklaarde: s,Hoewel President Sadat ons

vertrouwd heeftgemaaktmetultimatumsdiehijiederemaand weeruitstelt,
geeftdemanierwaarop hijzich dezekeeruitdrukte,aan datzijn redevoeringletterlijk opgevatmoetworden''lo.Eneenhervatten vandevijandelijkheden isook voorIsraëleen serieuze bM reiging,omdathetdan de USSR
zalmoeten bevechten.De barometer kondigt slecht weer aan.Daarom is
de diplomatieke activiteitde laatste maanden buitengewoon groot:alleen
een verdrag kan de storm nog tegenhouden.

Debelangen bijdeheropening van hetkanaalzijn veelvuldig.VoorRusland blijfthetde weg naarlndia en de oostkustvan Afrika.Ook voor
lsraëlisheteen belangrijkeroute,temeeromdatdebetrekkingen tussen
Israëlen AfrikasteM sintenserworden.Amerikaheeftbetrekkelijk weinig
belangbijdeopening vanhetkanaala1sscheepsroute,maareen betrekkelijkevredeswaarvan hetbovendien depromotoris,zou aanzijnprestigein
9 L'Orient-Le J//zr,24 juli1971.
10 LeM onde,3 augustus 1971.
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het Nabije Oosten veelgoM doen.Bovendien is het de voortdurende
oorlogsdreiging die hetRusland mogelijk maaktzich œn plaats in het
gebid te veroveren.
De berichten over deAmerikaansebemi
ddelingsm gingen zijn steM sweer
negatief.Alles zou voortdurend afstuiten op de onbuigzame houding van
Israël.Een feitis dat Israël sinds 1967 niet ophoudt garanties te eisen,

maarzelfnoggeen enkeleconcessiegd aan heeft.Tochlijktdestarheid in
dehuidigeonderhandelingen eerderœn camousage.Erzijn verschillende
aanwijzingen die erop duiden dateralzeervergevorderde plannen voor
een overeenkomstbestaan:
-

hetvertrouwen vanSadatditjaarnogtoteenregelingtekunnenkomen;

geruchten over hernieuwde diplomatieke betrekkingen tussen M oskou
en Te1Aviv;
de grote Amerikaanse diplom atieke activiteit,vooral van M r.Sisco;
-

-

hetlkuiderenvan hetPalestijnseverzet,zodatoverdetoekomstvan

devluchtelingen beslistkan worden zonderdatze zelfgenoeg m achthebben om hun eisen naarvoren te brengen;

hetfeitdatEgypte de constructie van een pijpleiding van Suez naar
Alexandrië gaatbeginnen (de constructie wastot nu toe tegengehouden
-

doorde oorlogsdreiging);

deIsraëlischeradioberichtteop 28juli: Een aantalvluchtelingengezinnen uithetkamp van Djaballiah in Gazazijn metgeweld doordeIsraëli-

sche autoriteiten overgebrachtnaarde nieuwe huizen die voor hen in El

Arish,inhetNoordenvandeSinaï,zijngebouwd''li.Ditberichtwijsterop
dat Israëlde Palestijnen uit Gaza wil plaatsen in hetNoorden van de
Sinaï,terwijldevluchtelingen dienaarJordaniëzijn uitgeweken een plaats
toegewezen zouden krijgen in hetgebied ten oosten van deJordaan;deze
tweegebiden zouden dan dePalestijnse staatkunnen vormen,misschien
door een smalle strook met elkaar verbonden.Een dergelijk plan zou
inhouden datHoessein enSadathetin feitehelemaalmetelkaareenszijn,
maardatnog nietkunnen laten blijken.
Soedan en hetcom m unistische gevaar
Ook alhebben veelArabischelanden toenadering totRusland gezocht,er

isergeen één waarhetcommunismewerkelijk populairis.M en verwacht
van Rusland militaire steun,m aar men verzetzich tegen de marxistische

ideologie.Bijde crisisin Soedan bleek datweer eensduidelijk.Sod an
heeft alsindslang een goed georganiseerde communistische partij,mis11 L'Orient-Le Jour,28 juli1971.
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schien welde meestserieuze van de hele Arabische wereld.Deze partij
schaarde zich achter de staatsgreep van kolonel E1Atta.Lybië en vooral

Egypte kregen hetbenauwd.De fH eratie zou in een moeilijke m sitie
komen te verkeren meteen communistisch regime zo dichtbij.In œn
artikelin Le Monde (3 augustus 1971) beschrijftMaxime Rodinson de
landen van de fd eratie(Egypte,Lybië,Syrië en gH eeltelijk ook SoH an)
als een groep regeringen die door de m litieke conjunctuur naar elkaar
toegereven zijn.Ze wensen de vree,maar ze weten datdie slechts te
verkrijgen ismetRussischemilitairehulp en een Amerikaanse pressie op
lsraëlom diensonbuigzaamheid teoverwinnen.Deleidersvan deze landen

zijn militairen,meestal van bescheiden afkomst.Hun doelis vooralde
nationaleonafhankelijkheid.Desociale rechtvaardigheid isook belangrijk,
m aar kom ttoch op de tweede plaats.De unie van deze regeringen wi1

volgensRodinson - ,,degreep van deklassedie zijvertegenwoordigt,op
deeconomiehandhaven (datnoemtmen dan socialisme)meteen min of
meer grote om nheid,alnaargelanghetland,jegensdel
iberale economie
dievoordeze klasse zulke verleideli
jkegevolgen heeft.M aardeuniewi1de
machtvan degroepen diezijvertegenwoordigtsin handen houden zonder
haarte delen metandere groem n die tactisch ofideologisch m etM oskou

verbondenzijn''.Delandenvan defH eratiestaan dusvoordekeus:ofwel
devoorkeurgeven aan denationaleonafhankelijkheid - en datbetekent
delijnvandehuidigeregeringen voortzetten ofwelde socialehervormingen de eerste plaatsgeven - en datiswatde Soe anese communisten
zochten te bereiken.
Diekeuze isnieteenvoudig.Nationale eenheid en œn god functionerende

staatzijn noodzakelijke voorwaarden om tot sociale rechtvaardigheid te
komen.M aarook hetomgekeerdeisjuist.Hoedanook,dehui
digeregimes
zetten de nationale eenheid voorop.Hetcomm unisme isvoorhen daarom
œ n voortdurende bedreiging:de ontevredenen,georganiseerd in œn com-

munistischepartij,zouden sneleen eind maken aan hun heerschappij.
De regeringen staan dus voorde moeilijke opgaaf om tegelijkertijd het
communismetebestrijden en goM everhoudingen metRusland tebewaren,
zodatzeverzekerd zijn van militairesteun.Ze doen ditdoorerde nadruk
op te leggen datIslâm en commuismeonverzoenbaarzi
jn en verderdoor
een sterk nationalistisch gerichte propaganda tevoeren.M aareen com mu-

nistische revolutie in Soedan dreigtdit moeilijke evenwichtsspel te verstoren.Kadhafinam toen een grootrisico:hijkidnaptekolonelEl-Nour,
diehetnieuwe staatshoofd van Sod an moestworden. Gelukkig voorhem

en zijn bondgenoten slaagde hetSoedanese leger,datvooreen grootgedeelte trouw wasgebleven aan Noumeyri, erin om dezetebevrij
denen de
machtopnieuw in handen te nemen. VoorNoumeyriwasditalleshetsein

38

Thom Sicking

totœn fellecommunistenjacht.Detalrijkeexecutiesriepen veelprotestop,
vooralin de communistische landen.M aarNoumeyriwilde definitief een
eind maken aan de com munistische dreiging.Rusland protesteerde hevig
en trok zijn ambassadeur terug.De betrekkingen werden echter niet verbroken.Nollmeyrizoekt nu paradoxaler wi
jzezijn toevluchtbijPeking.

Hijzou willen datChineseexpertsdeRussischekomen vervangen,en dat
onderhetteken van destrijd tegen hetcommunisme!En om demaatvol
te maken zoekthijook toenadering totdeVerenigde Staten.
Rusland zitin een moeilijke situatie:als hetde banden metKhartoum
verbreekt,dreigen de Egyptisch-Russische betrekkingen daaronderte lijden.Bovendien ruim tRusland nietgraag de plaats voor China of Am erika.Ermoetdusheelvoorzichtig gemaneuvreerd worden.De beste bemiddelaarisnog Egypte.Hetisdaarom interessantte zien hoede hoofdre acteurvan AlA& az?7,Hassanein Heykal,de Sod anesegebeurtenissen analy-

seertinzijn wekelijkseartikel'In alle eerlijkheid'(biSarro at)op vrijdag
30juli.HijbeschrijftdeSoedanesecommunisten a1srespectabdemensen,
dieeen nuttigebijdragekunnen leveren bijde opbouw van deSoedanese
natie,maardie de 'blunder'begingen zich tegen de nationalisusch gezinde

revolutie van generaalNoumeyri te keren.Hij schrijft: ,xDe Soedanese
communistischepartij- en hetiseen van debesteen eerlijksteindehele
Arabischewereld- ging op een verschrikkelijkemanierten onder'',maar
hijwenstdatdegevolgen daarvan - en daarbijdoelthijwaarschijnlijk
zowel op de commuistenjacht als op de mogelijke verbreking van de
relatiestussen M oskou en Khartoum - toteen minimum beperktblijven.
Deoorzaakvandeva1vandepartijisvolgensHeykaldatzijnietbegrepen
heeftdatdero1van eencommunistischepartijin eenontwikkelingslanden in hetbijzonderin deArabische wereld - geen hoofdrolkan zijn om
verscu lende redenen:
-

Omdateencommunistischerevolutiezeerdiepingrijptindefundamen-

tele waarden en geloofspunten van een m oslimland,kan zo'n revolutie
nooitde volksmassa'sleiden:ze isdaarvoorte veelin tegenspraak m etwat
hetvolk denkten wil.Hetcom munismebereiktdaarom slechtseen intellectuelebovenlaag van mensen die in contactstaan m etde culturele stromingen in de wereld.Deze groepen van intellectuelen kunnen volgens Heykal

heelnuttigzijn,op voorwaardedatzehunplaatskennen.
Verderisdeontwikkelingin Sod an nog nietvergenoeg gevorderd om

een talrijkearbeidersklassegevormd tehebben;dedictatuurvanhetproletariaatiserdaarom ondenkbaar.Decommunistischepartijkan in SoM an
nietsanderszijn dan œn politiekevoorhoH e.
Tenslotte verwijtHeykalde Soedanese communisten hetonderscheid
-

nietbegrem n tehebben tussen œ n gewelddadige en een vreedzame opposi-
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tie.Departijisten ondergegaanin een gewelddadige confrontatie methet
nationalistische bewind en datwas zi
jn grotevergissing.
OpeenslimmemanierverdedigtHeykalzozoweldecommunistischepartij
a1sgeneraalNoumeyri.Ingrotelijnenbevestigtzijncommentaarhetartikel
van M axime Rodinson waarover we hierboven spraken.

Conclusie

W ezijn inditartikelmenigecontradictietegengekomen:communistenjacht
en vriendschap met Rusland;fellekritiek op koning H oessein en verdd i-

ging van zijn positie;Amerikaanse ondersteuning voor landen die met
elkaarin oorlog zijn.De Arabische wereld zoektzijn eigen identiteiten
onalankelijkheid,vooralin nationalisme en Islâm.M aar tegelijkertijd is
zijgewongenhaarwegtezoekentussendetalrijkemachtigeinvloeenvan
buiten.Hierligt lijktons- eenvan degrotedrama'
svan deArabische
-

wereld en van de hele Derde W ereld.De eigen identiteitisverloren gegaan
in de confrontatie met de machtige geïndustrialiseerde wereld. En de

voortdurende strijd waarin die wereld de ontwikkelingslanden gevangen
houdt,belethen op werkelijk constructieve manier aan hun toekomstte
werken.Hetishaastonmogelijkom overaldezegebeurtenisseneen oordeel
tevellen.Hoesseinhadin zijn strijd om desoevereiniteitvan Jordaniëniet
helemaalongelijk,maarhad hijhetrechtom hetPalestijnseverzetneerte
slaan zoalshijdatgedaanheeft?Haddendeomli
ggendeArabischelanden
nietdeplichtom tussenbeide te komen? M aarkonden zedatook?Telkens

weerzijn we de AmerikaanseofRussische invloed tegengekomen a1seen
van debelangrijkste factoren,zowelbijhetontstaan van de conflicten a1s
bijhetzoeken naarhunoplossing.Hetlijkterophetogenblikopdatereen
oplossing geforceerd gaatworden in hetNabijeOosten.M aarhetisnog
nietduidelijk ofwedaarwe1zogelukkigmeemoetenzijn.Degeschiedenis
is volvoorbeelden van vredesconferenties die op papier nieuwe staten en
militaireverhoudingen schepm n,diedan laterop hun beurtweerdeaanlei-

ding tot een nieuwe oorlog worden.De huidige situatie in het Nabije
Oosten vloeitvooreen grootdeelvoortuitdeverdeling van hetottomaanse

rijk tussen dewestersemogendheden nadeeerstewereldoorlog.Dekunstmatige schepping van de joodse staatheefteen vrijwelonoplosbaarprobleem gescham n.Hetlijktonsonwaarschijdijkdatdatallesnu doorovereenkomsten tussen Israëlen enige nabuurlanden,onder auspiciën van de

Verenigde Naties,opgelostkan worden.M aarmisschien kan hettijdelijk
aan deze wereld zo algeen vrede,dan toch watrustbrengen. En die rustis
broodnodig:alsde Arabieren zich ongestoord aan hun eigen binnenlandse

problemen kunnen wijden,kunnen zemisschienwatmeerzichzelfworden.
Dan wordtdesituatiehopelijk rijp vooreen meerdefinitieveoplossing.

'Libertarianism ',de opvolgervan
N ew Left
Guy de M aertelaere

Niet allœ n de natuur,ook de poliueke actualiteit verdraagtgœ n leegte.

Zo gauw œn beweging vanhettoneelverdwijnt,staaterœn andereklaar
om haarplaatsin te nemen.'New Left'in de Verenigde Staten,datjarenlangindeactualiteitheeftgestaan,isduidelijkopdeterugweg.Deleidende
organisatievan debeweging,deSDS (Studentsfora DemocraticSociety),
is uitœngevallen in een aantal kleinere groem ringen - W ealerman,

RevolutionaryYouth Movementen W orkerStudentAlliance- diehetzij
deStalinistische,hetzijdezuiverterrorisdschewegzijn opgegaan(cfr.het
enthousiaste commentaar van Bernardine Dohrn,ex-sDs-leidster,op de

M anson-slachtpartijen).Deintelligentsiavoeltblijkbaarnietveelvoordeze
Cxtremen;aan de Am erikaanse universiteiten isœ n toenemende Politieke
apazie Waar te nc en.H et enige datnodig was Om NeW Leftdefinitief

'af te schrijven',was....een opvolger,een nieuw m litiek-ideologisch
fenomeen om de tanden in tezetten.Die opvolgerschijntalgevonden te
zijn:hetlibertarisme - 'libertarianism'.Dezelfde belangstelling die tot
voor kort hetvoorrœht van New Left schœn te zijn,wordt door de
Amerikaansemassa-m d ia nu besteM aan dezenieuwebeweging.Artikelen
in deNew York Times,Newsweek en deNationd Observer,Tv-uitzendingen en boeken dragen het nieuwe credo uit, waarvan het voornaamste
artikelsted swœ r luidt:'libertarianism'l.

Etymolo/sch ligthetnatuurlijk voordehand,ditlibertarismetedefiniëren
alshetnastreven van devrijheid alshethoogstepolitiekegod .Maardaar
komen we niet veel m ee vooruit. W ant welke politieke beweging werpt

zichzelfniétop a1s de ideale weg naarde vrijheid? De beweging vormt
overigenseen zo merkwaardig mengselvan linkse en rechtse,van progres1 Zie o.m .StanLehr and LouisRossetto,The N ew RightCredo - Lîbertarianism,

in TheNew York TimesMagazîne,10jan.1971;Youth..The New Rîght,in N ewsweek,7 dec. 1970;Jnmes Dickenson,Abolish Government,in The N ationalObserver, 1 m aart 1971; Jerome Tucille,Rk kal Libertarianism, Bobbs-M errill, 1970;
JohnH ospers, Libertarianism, the coming politkd philosophy, Nash Publishing,
1971.
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sieve en conservatieve denkbeelden,datvoorœ n begrip œ n korte schets
van haar ontstaan niet overbodig is.

Conseryatism e

Toen Franklin Rooseveltin de jaren dertig van wa1 stak metzijn New
Deal,œn grootsopgezetprogramma van staatsinteaentiein de economie,

hadhijvanintellœtuelezijdenietveelgeorganiseerdetegenstand tevrezen.
Zoals in vele landen waren imm ers ook in Amerika de intellœtuelen de
eersten geweestom hetlaissez-faire-kapio isme de rug toe te keren.W e1
waren daarfiguren a1sAlbertJ.Nock,GaretGaretten Frank Chodorov,
die het dirigisme nog probeerden tegen te gaan.Ze genoten algemene
achting en hun invloM isook vandaag nog nietuitgestorven.M aarom op

datogenblik de trend deride&n tewijzigen,bleken ze nietin staat.W ie
datwelin œn zekerematezouzijn,wasFrid richA.Hayek metzijn boek
TheR/W to &r/#/-2,datook in Europa ophefheeftgemaakt.Hayek
zette uiteen waarom,naar zijn mening,tussenkomst van de staatin de
economie totresultaten leidtdie bijna iederœn onwenselijk za1achten.
M aareen ware ideologischebeweging kon ook hijnietop gang brengen.
ln 1953 verschœn echter œn ander,even invlod rijk boek,The Conservative MfO van RussellKirk3.Zoalsin bijna allelanden terwereld was
'consea atier in hethypervernieuwende Amerika totdan toe een scheld-

wood geweest:je kon er anderen mee brandmerken,maar de anderen
mochten hetnooitop jou toepassen.RussellKirk en zijn geestesgenoten
beslotendaaraan œn eindetemaken.Fierproclameerden zijzichzelftot
de 'nieuweconservatieven'.Aangezien toch niemand hetbegrip voor zichzelfopeiste,hadden zijhetrechterhunei
geninhoud aantegeven.Neta1s
H ayek en andere individualistisch georiënteerdedenkersverzetten zi
jzich
weliswaartegen deverdergaande staatstussenkomstin sociale en economische aangelegenheden,maardan om re enen die rx htstreeksnietsmetdit
problœ m van doen hadden.H et ware probleem 1ag volgens hen niet in

zoietslaapbij-de-grondsa1s'staattegenoverindividuelevrijheid'of'overheidstussenkomsttegenover vrije markt';hethad te maken metmetafysische,morele en religieuze waarden,met ,,hetbeschermen van traditie,
orde,chdstendom en goH e manieren tegen de moderne kwalen van rationalism e,bandeloosheid,athdsme en boertigheid''4.

Varianten op ditthemazijn erin degeschie enisvaak geweest.Deieuwe
2 FriedrichA.Hayek,TheR/e to Serfdom,University ofChicago Press,1944.
3 RussellKirk,The Conservative M ind,Henry Regnea ,1953.

4 Fo= ulering van Murray Rothbard in Confessîons // a RightGfng Liberal,in
Ro parts,15 juni 1968.
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conservatievenzoudenerenkeleaantoevoegen.Hetminstedatmendaarbij
kan opm erken isdatze weinig te maken hadden metwatmen gewend was
als individualisme te beschouwen en wat men nu in toenemende mate
'libertarisme'ging noemen.RussellKirk zelfvereertde Engelse statsman
Edmund Burke en beklemtoont, net a1s deze,de typische themata van

'doordeeeuwen heen opgestapeldewijsheid',denoodMak van 'evolutiein
plaats van revolutie'en de 'noodzakelijke conunuïteit in het m litieke
gebeuren';Gerhard Niemeyerverheerlijktde staata1s ,,de instelling die
om nbaar de menselijke inzichten inzake God,mens,natuur en tijd belichaamt'';FrM erick W ilhelmsen wenstboven allesdatwijdekroon van
Sint-stefaanzoudenvereren;W illmooreKendalltenslottebestrijdtde'om n
maatschappij'en meentdatde Griekse samenleving de plicht (en dus a
fortiorihetrecht)had Socratestevermoorden.Implicietligthieronderde
dikwijlsonuitgesproken veronderstellingdathetverddigen vandezetraditionele waarden alles we1 beschouwd de beste manier is om de echte

Vrijheid terealiseren,zodatdezeconservatievedenkersgemakkelijk steeds
Weerkonden gewagen van een synthesewaarin zijtraditionalismeen libertarisme wilden verzoenens.
De Goldwater-kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in 1964 eiste
alle terbeschikking staande energieop en wasnietvan aard om de discussie over theoretische geschillen in de conservatieve kringen aan te moedi-

gen.Vantoenafgingenintoenemendematede'splijtzwammen'werkenen
kwamen deproblemen aan de oppervlakte die totde uiteindelijke breuk
Onderde conservatieven en meteen o0k totde autonomie van hetlibertarisme als m litieke ideologie zouden leiden.Voor een gM eelte lagen deze
De
problemen op het zgn. morele gebied: seks, drugs,pornografie
conservatieven kwam en op voor bescherming van het morele klim aat,de

libertariërs daarentegen voor de mogelijkheid om iM er zelf zijn eigen
gM ragslijn inditopzichttelaten bepalen.Hetzelfdegold voordemilitaire
dienstplicht, al dan niet in Vietnam :de conservatieven waren er ofwel
voorstandervan,ofwelwensten zijeen vree zame en wettelijke evolutie
naareen beroepsleger;de libertariërs van hun kantwensten,netals New

Left,actiefverzetop grond van hetprincim van wettige zelfverdM iging6.
Het rassenprobleem ,het militair-industrieel complex en de buitenlandse
politiek,'weten orde'en hetprobleem van de misdadigheid:sted s weer
5 Voor een uitvoerige bespreking van ditprobleem vanuitde conservatieve gezchtshoek,zie de anthologie W hatis Conservatîsm?,Holt,Rinehartand W inston,1964.
6 De herrie die zou leiden tot de definitieve afsplitsing van de libertariërs van het

conservatievekamp,isjuistontstaan op dejaarlijksenationalebijeenkomstvan de

consew atieve 'Young Americans forFreedom 'in 1969,toen een 1id van de liberta-

rischegroep zijn militairoproepingsbevelin brand stak.
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gingen de libertariërs œ n standpunt innem en dat vaak evenveel,zoiet
m eermetNew Leftdan m ethetconservatieve standpuntgemeen had.
H etgevolg van deze radicaleopstelling wasdatdelibertarische rangen,die
totdan toehaastuitsluitend uitrechtse ex-conservatieven hadden bestaan,

nuaangevuldwerden metnieuw-linksen,diemisschiennietzo onmiddellijk
opgetogen waren overdevrijemarkteconomiediedelibertariërsverde igden,m aarzich aangetrokken voelden totde consm uentemanierwaarop de
libertariërs opkwamen voor het individu tegen de staat, of het nu om
œ onomische of niet-economische problemen ging.Enkele namen in dit
verband:CarlOglesby,ex-S.D.S.-leider,Tom H ayden,één van de 7 beklaagden van het Chicago-proces en Paul Goodman,theoreticus van de
Am erikaanseNew Left.

De stem pJa Europa
ZoalsNew LeftM arcuse,heeftook hetlibertarisme œ n Duitser a1svoornaamsteinspirator:dein 1881 geboren econom istLudwig von M ises.Van

von M isesherinnertmen zich in Europa hoofdzakelijk dathijheeftproberen aan tetonen dateen socialistischemaatschappijallœn maarop œn
prim itief niveau kan functioneren.Elke poging om,met behoud van het

socialisme (detotale staatseigendom van deproduktiemiddelen),verderte
komen,kon volgenshem alleen leiden tottotale chaosen desintegratievan

hetsociaalapparaat.Belangrijk isechterdatvon Misesin zijn standaardwerk,H uman Action,en in vele andere geschriften het probleem ook

positiefheeftbenaderd en heeftwillen aantonen hoedevrijemarktleidt
totœn zo efficiëntmogelijk aan bod laten komen van alle menselijke
behoeften en waarden.W at von M ises de libertariërs te bieden had,was

dus niet alleen een vrije-markt-economie (ook in conservatieve kringen
werddezemin ofmeeraanvaard).maareen echtevrije-markt-filosofie,de
overtuiging datde marktnietalleen goed isom watm eer boter ofstaalte

produceren,maarook als instrumenttothetregelen van de menselijke
verhoudingen.
Een anderesleutelfiguurvoorhetnieuwelibertarisme,en toevalligevenœns

van Europese,meerbepaald Russischeafkomst,isderomanschrijfsterAyn
Rand methaarfilosofiewaaraan zijdenaam 'objectivisme'heeftgegeven7.
In diteven ambitieuze alsveelomvattende systeem combineert Ayn Rand
een Aristoteliaanselogica,een rationeel-egoïstischeethiek,een libertarische

vrije-markt-economie en een romantische esthetiek.Hetfeitalleen aldat
7 Zie o.
m .haar romans Atlas Shrugged en The F/unfcfnàcW , deze laatste in het

Nederlandsvertaald a1s De eeuwige bron (uitg.Luitingh) en vedilmd met o.
m.
Gary Cooperin de hoofdrol.
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problemen van esthetiek en van maatschapm lijkeordening metelkaarin
verband worden gebracht,isM erwe1kenschetsend.De vraag kan dan ook
gesteld worden ofmen Ayn Rand moetbewonderen om haarkoeneonverschrokkenheid inzake de standpunten die ze inneem t of veroordelen wegenshaar stardogmausm e.
In haar geschriften heeft Ayn Rand nog nooit het woord 'libertarisme'

gebruikt.Jeaanvaardthaarsysteem,jebent'studentofobjectivism',ofje
verwerpthet,daa= eehoudthetop.Hetobjxtivisme zien alsœn onderdeelvaneenwijderelibertarischebewe/ngisvoorhaarondenkbaar.M aar
zijkan hetfeitnietwegcijferen datsteM smeerlibertariërs hetzo gaan
zien.Ayn Rand'sfilosofie isvoorhen ofweleen fase in hun ontwikkeling

(zoalsdeconservatievefase,diedemeestenvanhenhebben doorgemaakt),
ofweléén van devele 'soorten'libertarisch denken zondermeer.

W atis pr@ e/#?
Zoalsred sopgemerkt,kun jehetlibertarisme beschouwen als een poging
om devrijheid teherwaarderen a1shoogstepolitiekegoH .Opmerkelijk is
in dezezienswijzedan welderestrictie:a1shoogstepolitiekegoed.Vrijheid
isvoordemeestelibertariërsim mersgeen absoluutgoM .Hetisœ n middel
,,t
oenjoythego* life'',eenmiddelwaarvanwedeprœiezewaarde,zoals
we datvoorandereeconomischegod eren doen,op rationelewijzedienen

aftewegen.ZoalsdelibertarischedenkersNatalœ Hallen Skyed'Aureous

hetuitdrukken:,,verondersteldatje een miljoen onszilver aangeboden
krijgta1sjetwee minuten lang afzietvan jevrijheid van spreken.Alsje
absoluut zeker bentvan dat aanbod,is het rationed verantwoord het te

aanvaarden.Zoals andere œonomische goH eren hebben ook vrijheid,
waarheid,schoonheid œn bepaalde plaats in onze waardenhiërarchie

Hoezeermen ditookwilontkennen,zijmakendeeluitvan dezelfdemarkt
Hoeveelwaarde jijhechtaan devrijheid,hangtervan afhoeveelje
bereid bentop te geven om ze te verkri
jgen''e.Duidelijk blijkthieruitde
heelpraktischeen rolistische,jazelfsutilitaristischevisieopdevrijheid en
meteen op hetlibertarisme,vollH igin delijn vanvonM isesen deandere
economisten van de Oostenrijkse school.Andere liM aHërshouden het
meerbijdemoreelgekleurde formulering van Ayn Rand.Zo o.m.in de
beginselverklaring van de 'Society for IndividualLiberty',aangenomen in

oktober 1969:,,A1sverdd igersvan deindividuele vrijheid verklaren wij
datiedermenseen onvervreemdbaarrechtheeftop eigen leven,vri
jheid en
.

eigendom ...''.M aarongeachtofzijze utilitair dan we1moreelverant8 NataleeHallen Skyed'
Aureous,TheEconomics//Goods // the JirzlOr#cr,in

The Libertarian Connection,15 juli1970.
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woorden,alle libertariërsaanvaarden ongeveerde twee volgende stellingen:
1)id erindividu beziteigendom overzijn eigen persoon alsook over de
@
stukkennatuurdiehijvindten a1seerstemetzijn persoonlijke enerpe
omvormt(œnsoort'jusprinzioccupantis');2)aangezen alleandereindivi-

duen een soortgelijke eigendom bezitten,iseen vrijoverœngekomen contracthetenige middelom totsamenwerking te komeng.
Ter illustratie nog enkele alternatieve form uleringen: ,,schending van de

menselijke rechten bestaatin hetalseerste gebruiken ofdreigen methet
gebruik van geweld tegen œ n individu''lo. s,Libertarism e is de opvatting

datiedermensabsoluteeigenaarisvan zijneigen leven,dathijkangebruiken enwaaroverhijkanbeschikken naarwillekeur;datallesocialehandelingen van de mensvrijwilligmoeten geschid en en datde ethische basis
van de menswaardige en open maatschappijligtin heteerbiedigen van
id erandersgelijkerechtop hetleven en,bijuitbreiding,op deeigendom
en deopbrengstvan datleven.In deze optiek bestaatde enige functie van
weten staatin de bescherming tegen geweld,waarvoorhetindividu,indien

hijdaartoemachtiggenoeg was,zelfzou zorgen''ll@
Nietalleen isde theorie van hetlibertarisme œ n hoogstoriginele creatie,
(in deze zin,dat zij elementen spmenbrengtdie vroeger ofwel door de
linkerzijdeofweldoorde rechterzijdeverdd igd werden.m aar nooitdoor
beide samen),hetzelfde kan worden gezegd van de tactische weg waar-

langszijhun doelwensen tebereiken.Sommigen nemen hun toevluchttot
'droppingout':zijzwervena1snomaden(hoofdzakelijkinCalifornië),leven
in communes,wonen op een schip (zoalsdejuistgeciteerdeKarlHess)of
maken plannen voor het stichten van œ n libertarische kolonie in een of
andere vergeten hoek van de wereld.De meesten verwerpen nochtansdeze

oplossingen,hetzijalsonrealistisch,hetzijgewoon op grond van deeconomische overweging datde resultaten nietopwegen tegen de eraan verbonden kosten en ongemakken.

W ie nietwil'vluchten'maartoch zoveelmogelijk overzijn vrijheid van
denken en handelen wi1beschikken,zelfsa1shetbestaandesysteem ditniet

toelaat,moetofweltrachten ditsysteem te wijzigen ofwelgebruik maken
van de 'gaten'die erin zitten.Voor de conservatieven met hun verering
voor'law and order'isditlaatste misschien uitgesloten,voordelibertariërs
daarentegen,die uitdrukkelijk meer waarde hechten aan de individuele

vrijheid dan aan dewet,ishetovertrd en van deze laatste,wanneermen
daarvoordeelbijheeft,een vanzelfsprekende zaak.Datdewetten op de
9 M urray Rothbard,The New Lîbertarian Creed,in The N ew York Tim es,9 febr.
1971.
10 Society for Individual Liberty,Declaration of Principle,Adopted October 1969.

11 KarlHess,The Death of Politks,in Playboy,maart1969.
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dienstplichten op hetgebruik van marihuana allang openlijk en massaal
overtrH en worden,isgeen geheim.Belangrijk isechterdatook hetgeorganiseerdeverzettegen debelastingwetten,juistonderleiding van activistische libertariërs,geweldig toeneem t.

Hetbelangrijksteelement,zelfsvooreen weinigconventionelebeweging a1s
hetlibertarisme,blijftechterdepolitiek-idx logischeactie.Hetlouterovertre en van de wetten kan immersmoeilijk tothet einde doorgetrokken
worden.Elk re#me za1op de lange duur ofwelde bestaande toestand
legaliseren (b.v.drugsvrijgeven),ofwelovergaan totstrengere strafmaatregelen en repressie.Hetsuccesoplangetermijn van een beweging a1shet
libertarism em oetdan ook afgewogen worden in functie van de kansen die
hetheeftom hetsysteem in degewenste richting te bdnvloM en.
Het nauwkeurig afwegen van deze kansen zou metœ n œ n grondige bespreking van dehuidige Amerikaanse politieke toestand vereisen, wathier

nietdebH oeling kan zijn.Laten wehet,op gevaarvan oppervlakkigheid,
bij de volgende overwegingen houden.Sinds Roosevelt is wat men in
Amerika hetliberalism enoemt,aan dem achtgeweest.PoliticialsStevenson
en Kennd y,kranten a1s de New York Times en de W ashington Post,
academici a1s Galbraith en Schlesinger typeren dit liberale blok.Daar-

tegenoverstond CCn gewoonlijk minoritairconservatiefblok,waarvan de
ideolosscheondergrond hierboven kortgeschetstwerd en datop politiek
gebid zijn uiting vond in figuren a1sGoldwater,Reagan en Agnew.Een
derde richting,in vele opzichten een geradicaliseerde versie van hetlibera-

lisme,wasde New Left,de Meuwe linkerzijde,methaarM arcuse,haar
underground-m rs,haarmarihuana en L.S.D.,haarseksuelevrijheid,haar
communes,haarrock-en popcultuur,haarsomstegenstrijdige mengeling
van ultra-individualistische en ultra-totalitaire elem enten.De vierde richting tenslotteishethierbesproken libertarisme,datzowelaan de New Left
als aan de conservatieven elementen heeftontleend.
lndien hetlibertarism e alleen maar ex-conservatieven en ex-ieuw-linksen
zou weten te recruteren,dan zouden de kansen van deze nieuwe beweging

nietzo grootzijn.Hetmeestverrassende feitvan dejongste maanden is
echter,datook in hetheersende 'liberal establishment'een groeiende belangstelling en in bepaalde kringen zelfs sympathie voor hetlibertarisme
aan hetgroeien is.Zodateen van deleidendelibertarischeauteurs,M urray

Rothbard,kan gaan zeggen:,,Per slotvan rekening zijn deliberalen nu
bijna veelig jaaraan de machtgeweesten alwatzijhebben totstand
gebrachtishetFrankensteinmonstervan presidentiële oorlog en dictatuur,

de oorlog in Vietnam (in hetbuitenland)en (anderzijds)de Levialanregering,hetmilitair-industrieelcomplex en de uitgebreidebureaucratie op
binnenlandsgebiM .Veleliberalen zoeken dan ook œ n uitweg.De nieuwe
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linkerzijdeis,voorzoverzenog bestaat,Stalinistisch en gek geworden;
de conservatieven, met hun verering van Troon,Altaar en Grote Bom,

komen zelfsnietinaanmerking.W ieblijvenerdusnogoverom een ieuwe
weg tebanen naarderedding?W ij!''12.
12 MurrayRothbard,TakeoffII,in TheLibertarian Forum,maart1971.
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Balkanlanden onderdruk
door driehoeksverhouding
A m erika-R usland-peking
L.L.S.Bartalits

M en kan in hetgelijklom nde belang van Peking en Washington bijde
onafhankelijkheid van Joegoslavië en Roemenië en hun vooralsnog vage
garanties daarvoor œ n eerste element zien van een toenadering tussen

beidemogendhd en.Anderzijdsishettekenend voordenieuweverhoudingen in Europa datde Roem eense en Joegoslavisihe leidersZch voorhun
veiligheid niettothetW esten richten maartotPeking.M oskou voeltzich

nietgelukkig metde jongste activiteiten van de Chinese diplomatie die
tijdensdelaatstemaanden steedsactieverisgewordenindeinvloedssfeer
van deSovjet-uniein Europa.HetdirecteChinese ingrijmn in ZuidoostEuropaiseen deelvandeprijsdieMoskou nogaltijdbetaaltvoordeinval
in Tsjechoslowakijeen deBrezjnev-doctrine.Nu Peking zich steedsmeer
devriend van kleinelanden toont,blijktduidelijkwaarlanden a1sRoemenië,JoegoslaviëenAlbanië,dieophun onafhankelijkheidgesteld zijn,hun
slogansvandaan halen en doorde wereldm litieke emancipatie van China

in hun zelfbewustzijn gesterktwordenl.
Vooralin Belgrado voeltmen zich doorde Sovjet-unie bedreigd.M en
spreekteropenlijk overdathetcentrum van spanning na deregeling van
de kwestie-Berlijn zich verplaatstvan Centraal-Europa naar de MiddellandseZee.DestijgendeinteressevandeSovjet-unievoordeM iddellandse
ZeebH reigtJoegoslaviëmetzijn Adriatischekuststeedsmeer,omdathet
M oskoujuisttedoenisom een kustgebid -met-achterland.Daaruitwordt
geconcludeerd datdevrijgeladen ontwikkeling rond deMiddellandseZee
zelfsde neiging toonthetzwaartepuntte verplaatsen naar de Balkano.Een
1 Cf.The Times, 3 augustus 1971.
2 A/olgenstotop heden onbevestigde berichten werden deleidersin Belgrado gealarnxeerd doortwee zeer dwingend geformul
eerdenota'
svan deSovjetregering waarin
M oskoubehalveom een snelle oplossingvandeinternemoeilijkheden in Joegoslavië

ook faciliteiten eiste voor de Sovjetvlooten luchtmachtaan de Adriatische Zee.
Begin meiarriveerde in Belgrado de eerste nota en die wasin zulke dreigende termen gesteld dat in politieke kringen alg%proken werd over een ultimam m.Kort

daarop,eind juni,ontvingen de Joegoslaven œn tweede nota uit Moskou,die de

opschudding nog verergerde.M oskou verlangde in de eerste nota een snelle oplossing van de nationale problemen die, ook volgens neutrale waarnemers, tot een
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aanvi op Turkije zou voorde Russen te riskantzijn,een interventie in
Joegoslavië onderhetvoorwendselhetsocialisme te rd den misschien niet,
temeer omdatM oskou de zwenking van Tito in 1948 uithetSovjetblok
nietvergeten en nietvergeven heeften een terugkeer van de Joegoslaven in
de ogen van deleidersvan hetKremlin stim ulerend wordtgeachtvooreen
herstelvan deeenheid der communistische beweging.De verleiding isdes

tegrotervoordeRussennaarmatezijook in Joegoslaviëzelfaangrijpingspunten vooreen actie vinden.Tito iszeeroud en velen staan gereed een na

Tito'svertrekofoverlijden ontstaan vacuum op tevullen.Enerzijdszijn er
deoudekominformaanhangers,anderzijdszijn erextremistische emigrantendiezich vooreendeeltegen BelgradoenmetdeSovjet-unieverbonden
voelen,omdatzijvan M oskou hulp verwachten bijhetuiteenslaan van de
op de Servische 'overheersing'gebaseerde fd erale staat.
Op hetterrein van de buitenlandse politiek toontRoemenië zich actiever
dan ooit.Boekarestheeftm etnieuwe kracht gepleit voor de omvorming

van de Balkan toteen zone van vrd e en gode nabuurschap3.Om zijn
m sitietegenovereventueleverhogingvandedruk derSovjet-unieen haar
bondgenoten te weerstaan,reiktRoem enië de vriendschapshand aan alle
Balkanlanden,ongeachthunideologische,politieke en sociale systeem .Om

verwijten van de overige socialistische landen in destrijd tegen hetRoemœnseonafhankelijkheidsstreven teontgaan,wordtgeaccentueerd datde
samenwerking op de Balkan beschouwd moetworden a1s een integrerend
onderded van de opbouw der Europese veiligheid4.Datde Balkan 'nach

dem Vorstoss'van de Sovjet-unie'insM ittelmeerstrategisch aufgewertet
wurde und sich deswegen die typische Konstellation dieser Gegend Durchmengung nationalerund grossmachtsaspirationen - versirkthat's,

wordtin Joegoslaviëduidelijkgezien.Daarom staatmenin Belgrado sceptisch tegenover een door Roemenië gepropageerde uitbreiding van de
samenwerking op de Balkan6.
totaledesintegratie van Joegoslavië dreigden te leiden.In de tweede nota zouden de
leidersvan het Kremlin hun allang bekende,maar nog nooit explicietuitgedrukte
verlangensgeformuleerd hebben metbetrekking totfaciliteiten voorhetSovjetmilitaire apparaat aan de Adriatische kust.

3 Cf.Scinteia (Boekarest),30 juli1971.
4 De Roemeensevertegenwoordigerbijde ontwapeningsconferentie in Geneve had
voordien reedsgepleitvoordenoodzuk om van deBalkan een atoomvrijezonete
maken.

5 Cf.Neue ZiircherZeitung,10 juli1971.
6Hierzijvermeld,datJosi? Djerdja in het tijdschrift Revîew t# International
AffaîrsconstateertdatdeSovlet-unieen deW arschaupactlandenEuropa schijnbaar
in twee verschillende zones willen verdelen: 'Bereffend die Beziehungen mit dem
nördlichen und dem mittleren Teildes Kontinentsgibtesseitensderosteuropâischen
Staaten konstruktiveVorschlâge und vernim ftige Ideen.Fûrden sudlichen TeilEuropasoder,um esgenauerzu sagen,fiir das Gebietzwischen dem Sozialistischen Lager
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Ondanks deze sceptische stemm en wordt door de Roemœ nse diplomatie

onderzochtwatdesamenwere gtussendeBalkanstatenin depraktijk zal
betekenen.Co usescu heeft in de afgelom n twae m aanden de staats-

resp.partijleidersvan Turkije,Joegoslavië en Bulgarije ontmoet,terwijl
M anescu onderhandelde met zijn Bulgaarse, Griekse en Joegoslavische
a btgenoten.Verm elding verdienen voortshetbeD ek van generaalIonita
aan Joegoslavië en hetfeitdatdebetrekklngen tussen Griekenland,Joegoslavië en Albanië voortdurend verbeteren.Allœn de verhouding van BulgarijetotJoegosladëen Albaniëmag tamelijk slœhtworden genoemd
'alsSpiegelbild derAbneigung M oskaus'tegenoverdie landenT.Naaraanleiding van de snelle verbetering van de bilaterale betrekkingen en de

schijnbaarrelatieve machteloosheid van deSovjet-unieom ditprocesvan
toenadering teverhinderen,resp.te vertragen ro geerde zelfshetgepronon-

ceerd pro-Russische Bulgarije m sitiefop hetRoemeense plan.Minister
Basjew bezochtin juniBoekaresten stemdeo.m.toein samenwerking ten
aanzien van hydro-elektrische projœten in de Donauvallei8.In hetkader
van hun pleidooivoorsolidariteitvandeBalkanstaten voeren deRoem enen

een zeerelastische m litiek tegenoverBulgarije.Zijbevorderen decontactenmetSofiaen proberendesterkeSovjetinvloH op deBulgaarsem litiek
doorde attractiviteitvan deideevan een Balkan voorde Balkanvolkeren te
neutraliseren.

A1dezeontwikkelingen zijn nietbepaald naardezin van deSovjeueiders.
Toch geven de Roemenen geen enkelwettig excuusvoorœ n dirœ te intervenue.Ilaarora kan sfoskou wei
nig andersdoen dan zijn ongenoegen te
kennen geven overhetfeitdatde Chinezen erin slaagden œ n machtspositie
op de Balkan te vestigen,door een serie W arschaupact-m anoeuvers langs
de Joegoslavischeen Roemeensegrenzen.Dezedemonstratiesvan militaire
machtwerden doorpolitiekem aatregelen begeleid.Departi
jleidersvanhet
Sovjetblok hebben op 2 augustus op de Krim œn geheim e conferentie
gehouden.Ceausescu wasuiteraard nietaanwezig.Op deze topconferentie
werd o.a.een plan besproken tegen hetoffensiefvan Peking op hetgebied

van debuitenlandsepolitiek.M enzouookoverdewenselijkheid gesproken
und dem M ittelmeer,in dem die unabh'
a'ngigen sozialistischen u nderliegen,scheint
die Regelung der Beziehungen auf einer anderen Linie angatrebt zu werden ausgehend von der Doktrin eingesch/nkterSouvelnitât, aus der dasgross-sozialis-

tischeLagerdas Rxhtzurlntervention und Manigulation ableitet'.Aansluitend

meentDjerdja temogen vaststellen dathetonderscheld in deSovjetpolitiek tegenover W est-Europa en de Balkan niet lang meer kan duren, 'ou e fiir Europa a1s
Ganzes das Risiko zu vergrössern,der Vorteile verlustig zu gehen, die sich aus den
weltpolitischen Vem''nderungen und Neugruppienmgen ergeben könnten'. Geciteerd
in:Neue Zûrcher Zeîtung,3 september 1971.

7 Cf.NeueZûrcherZeitung,10 juli1971.
8 Cf.Scîntela,9 juni1971.
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hebben,datervoorNixonsreisnaarPeking een ontmoetingtussen hem en

Kosygin totstand zou wordengebracht,bijv.bijdeondertekening van het
vier-mogendhd enakkoord over Berlijn.Voorts zou men willen streven
naarœn wereldconferentie van alleanti-imperialistische partijen,die o.a.
ten doelzou m oeten hebben hetbinnendringen van de militant-orthodoxe
O inese ideologie in de Derde W ereld tegen te gaan.ln het kader van

eventuele militaire maatregelen tegen China zou ook de mogelijkheid zijn
besproken de M ongoolse Volksrepubliek

die totop he en slœhts a1s

waarnemer de bijeenkomsten van de W arschaupactlanden heeft bijgewoond - nauweraan deze organisatieteverbindeng.

Terwijlmen zich in dewestelijke hoofdstM en bezighoudtmetde dollarcrisisen deeventueledramatischegevolgen van dezedoorNixon eenzijdig
genomen beslissing op de Atlantische sam enwerking en terechtverheugd is

overde oplossing van de kwestie-Berlijn,staatin Oost-Europa de door
M oskou mettoenemende intensiteitgevoerde campagne tegen drie min of
m eerg/ mancipeerde Balkanlanden in hetmiddelpuntvan depolitieke belangstelling.DeSovjetleiderszijnverontrust,omdatdeeneChinesedelegatie na de andere in Belgrado,Boekaresten Tirana haar opwachting komt
m aken.In hetKremlin worden deze diplomatieke activiteiten beschouwd
alseen penetratiein de sfeervandeSovjetmachtsbelangen.Daarom ishet
nietonmogelijk dathetW esten voor de derde m aalverrast gaatworden

dooreen SovjetmilitaireinterventieinOost-Europa.Deinvalin Roemenië
zouden dewestelijkelanden nietkunnenverhinderen,a1sdeheren van het
Kremlin die persewillen.Datlaatste isechternog devraag.Bovendien is

hetonwaarschijnlijk datM oskou 'den inneren Zerfall'van de westelijke
defensiegem œnschap dooreen'W id erholung von Prag aufhalten werde'lo.
VolgensBoekarestisdehuidigeatmosfeerop hetterrein van deinternationale betrekkingen allerminst gunstig voor een ernstige crisis.Dit neemt
echternietweg datereen wanhopige toestand zou kunnen ontstaan,die tot
wanhoopsdaden zou kunnen leidenll;wantde groeiende G inese interesse
voor de Balkan en de uitbreiding van de contacten tussen Boekarest en
Peking hebben M oskou gealarmeerd.H etW esten m ag dan door M oskou

als tegenstander worden beschouwd,de Sovjetleiders zien China a1s de
vijand.De Chinezen zijn deste gevaarlijkergeworden,nu zijzich bereid
hebben getoond metW ashington over de normalisering van de betrekkingen te pratenlz.
9 Cf.NeueZûrcherZeitung,2 september 1971.

10 Cf.FrankfurterAllgemeineZeîtung,24 augustus1971.
11 Cf.FrankfurterAllgemeineZeitung,18 augustus 1971.

12 Ondanks de besprekingen in Peking ter normalisering van de betrekkingen van

staattotstaattussen deSovjet-unieen China ishetSovjd legerlangsde Chinese
grenzen nid teruggetrokken ofverminderd.Nu uithetzuiden de Amerikaanse sol-
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De vrees van hetKrem lin vooromsingeling oftenminste verzwakking van

deRussischehegemonialepositiein Oost-Europaen indeSovjet-uniezelf
isallerminstdenkbeeldig.DeChinezen zijnnietalleen op dezuidwestflank
alsmd e in hetOosteuropese voorterrein van hetSovjetimperium aanwezig.maar Peking volgteen politieke strategiedie ook de nationaal-comm unistische tendensen in de Sovjet-uniezou moeten bevorderen.DeChi-

nezen willen dushetnationaal-communismebijdenietRussischevolkeren
mobiliseren.'Offensichtlich erblicktdabeiPeking in derUkraine ein wich-

tigesPotentialin seinem Versuch,diezentrifugalen Kr:fte'in de SovjetUnie te versterken en te steunenl3.
Na de ondertekening in Peking van hetChinees-Roemeense comm uniqué,
datsprak van demilitantevriendschap tussen beide socialistischelanden en

waarin Chinabeloofdedegerechtvaardigdestrijd van hetRoemeensevolk
terverdedigingvanzijnnationaleonafhankelijkheid teblijven steunen,ging
aanvankelijk hetMoskousemisnoegen uitnaarde 'scheurmakers-activiteiten'van Pekingl4.Enkele dagen latervolgde echtereen van de meestspœ -

taculaire politieke sensaties sedert jaren:de aankondiging van Nixons
bezoek aan Peking. Daarna kreeg de vriendschap tussen Roemeië en
daten vertrekken en in hetnoorden de tot de tanden gewapende Russen m ettanks,

raketten en atoomwapensblijven,ishetnietverwonderlijk datde Sovjet-unie de
voornaamstevijand van Peking wordt.VolgensRaymon Aron hebben de Russische
en Chinese continentale mogendheden metgemeenschappelijke grenzen meer reden
totonderlingestrijd dan ooitRussen en Amerikanen ofdeVerenigdeStaten en de

Chinezen hadden.Cf.Le Figaro, 12 augustus 1971.

13 Cf.Neue ZûrcherZeitung,4 juli1971.
14 Tussen 1enM junibrachtpresidentenpartijleiderCeausescu samenmetpremier

M aureren anderebewindslieden œ n bezoek achtereenvolgensaan de Volksrepubliek
China,de Koreaanse Volksdemocratische Republiek, de Democratische Republiek
Vietnam en de M ongoolse Volksrepubliek. M et Ceausescu's bezoek bereikten de

vriendschappelijkecontacten tussen Roemenië en China een nieuw hoogtepunt.Ceausescu's bezoek was het eerste officiële bezoek aan China van een Oosteuropese

partijleider sindshetconflicttussen Moskou en Peking openbaar werd.ln Peking

benadrukte Ceausescu de noodzaak van het herstel der eenheid van de communis-

tischebeweging.Vervolgensdeed hijzich voora1sadvocaatvan nucleaireontwape-

ninj,deterugtrekkingvandetroepenbinnendenationalegrenzen,deliquidatievan

milltaire blokken,de opheffing van militaire steunpunten en de verlaging van mili-

taire begrotingen,hetgœn aan Brezjnevsvredesvoorstellen doetdenken.Ceausescu
ontweek voorzichtig een directe aanvalop M oskou,maar beklemtoonde degelijkheid en autonomie van elke communistische partij.Hijweesmetzoveelwoorden
een centrum van de communistische beweging af a1s onnodi
g en onmogelijk.De
kunstmatig in het leven gehouden aanspraken van hetKremlin op een leidende ro1

indesocialistischejemeenschapwerden dusafgeslagen.Aandeanderekanthebben

deRoemenen gewelgerd zich aan deanti-Russischelijn van Peking teconformeren.
Bijherhaling heeftCeausescu in zijn redevoeringen gewezen op hetbelang van de
samenwerking van alle socialistische landen a1s voorwaarde voor een ovem inning

van de revolutionaire krachten.Onmiddellijk na het vertrek van Ceausescu uit
Peking arriveerde sinds 1957 de eerste Joegoslavische staatsman, M irko Tepavac,
voor een bezoek van acht dagen.

53

Bdkanlanden onder druk van Amerika-Rusland -Peking

Peking in deogen van hetKremlin een anderperspectief.Deerkenning van

ChinadoorW ashington alsderdesupermogendheid nooptedeSovjet-unie
toteen heroriëntatie van haar internationaalbeleid.De Roemenen werden

indirectgewaarschuwd datzijmethun m litiek verraad plegen aan het
proletarischeinternationalismeen datzijzich ten dienstevan de'Chinese
fascisten 'lenen totde versnippering van de eenheid van het socialistische

blok.Deperscampagneisheftigergeworden sindsTsjoeEn-laiœnbezoek
inhetnajaaraanJoegoslavië,Albaniëen Roemeniëheefttoegezegd en een
Chinese militaire delegatie een bezoek brachtaan Tirana en Boekarestls.

HoezeerdatM oskou irriteerde,blijktuiteenartikelvanhetM agyarHirlap
datzelfsbeweerdedatBelgrado,Tirana en Boekaresteen anti-sovjetische
as zouden smd enl6.De vorming van deze alliantie za1op de Balkan tot

eenuiterstgevaarlijketoestandleiden.DedrukdiedeW arschaupactlanden
op Roemeniëen Joegoslavië uitoefenen,bepaaltde geheleontwikkeling op

deBalkan.DeSovjet-uniedrijftRoemenië,JoegoslaviëenAlbaniëinfeite
nauwertezamen en deze solidariteitversterkthun moed om vastberaden te
getuigen van hun wil:vasttehouden aan hun eigen weg in deontwikkeling
van hetsocialisme.
M enm ag geen enkele illusiekoesteren overdecynische machtspolitiek van

deSovjet-unie.DegevolgtrekkingisechtèronjuistdatM oskou dezestaten
zondermeerzou kunnen 'disciplineren'doormiddelvan een militairestraf-

expd itie.Destrategischepositievan Roemeniëiszeerzwak.Daarbijwordt
de waarde van hetleger door deskundigen niethoog aangeslagen.Niette-

min weigertCeausescu zijn neutralem sitie tussen Brezjnev en M ao-Tsjetoeng alsmd e de vriendschappelijke betrekkingen met Peking prijs te
geven,omdat hij vermoedelijk in geval van nood rekent op Chinese
bijstandl7.Zijzouden hun Roemeensekameraden bijhetverzettegen een
15 Op 31augustus isdeze militaire afvaardiging onder leiding van hetplaatsvervangend 1id van hetpolitburo en hoofd van de politieke afdeling van hetChinese volks-

leger,LiTesjeng,na een bezoekvan negen dagen aan Roemenië uitBoekarestver-

trokken.Op 30 augustusheeftde delegatie nog een onderhoud gehad metCeausescu

en zijn naaste medewerkers.Daarbijkwam men totdeconclusie datdecontacten,
de uitwisseling van delegaties en samenwerking op velerleigebied tussen China en
Roemenië in hetbelang van beide landen,de socialistische zaak en de vrede in de
wereld bevorderd moeten worden.Cf.Neue Zûrcher Zeitung,1 september 1971.
16 Voorts waarschuwde hetH ongaarse blad voor een groeiende Chinese invloed in

dit gebied en daarbij werd voor heteerst een verbinding gelegd tussen het nietgebonden Joegoslavië,het tot het W arschaupact behorende Roemenië en het proChinese Albanië.

17 A1s duidelijke waarschuwing aan het adres van de Sovjet-unie waardeerden

diplomatieke kringen te Peking het gelukwenstelegram ter gelegenheid van de 27ste

verjaardag van de omverwerping van hetpro-Duitse regime van maarschalk Antonescu,dat,zoals gewoonlijk,niet alleen door Tsjoe En-lai,maar ook door Mao
Tsetoeng en Lin Piao ondertekend werd.'1n der Botschaftwurde betont, dass sich
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Sovjetmilitaireinterventie,allansvoorlopig,nietmoetenhelm n.W antde
Roemenen kunnen Zch het een en ander permltteren, maar dan slœ hts

D lang Moskou zijn m sitieop deBalkan nietwerkelijk in gevaarziet.De
houdingvandeSovjet-unietegenoverRoemeniëzoubijv.kunnenveranderen wanneerin Joegoslavië een omwenteling zou plaatsvinden.Datzou een

reenkunnenzijn om in tegrijm n,wantdeSovjet-uniewilinEuropaelke
ontwikkeling diehetmachtsevenwichtten nadele van M oskou zou kunnen

verstoren,tegenhouden.Zoals hetW esten nietœn door het Sovjetblok
overheerst'Nach-Tito-lugoslawien'wenst,wilM oskou geen doorde 'vrije
wereld'gecontroleerd Belgrado.HetKremlinmoetinstaatzijndoormiddel
van militaire demonstraties,zoalsde W arschaupact-manoeuvers YUG en
OPAL 71langsdegrenzen van Joegoslavië,depoliieke ontwikkelingen in
datland te beïnvlod en.Een Russischeinvalin Roemenië 'k:me ausM oskauer Sichtin Betracht,wenn Jugoslawien seinen kommunistischen Charakter völlig verlöre'l8. Joegoslavië en Albanië zouden zeker tegen een
agressor moordend verzetplegen.Bovendien weetmen zowelin Belgrado

a1sTiranadatdeV.S.een bezettingdoorhetSovjetlegernietzullen tolereren.

Uiteen zorgvuldige analyse van de naoorlogseM oskouse m litieke en stra-

tegische doeleinden isgebleken dathetSovjetlegernooitblindelings een
land is binnengevallen.Zowelin 1956 als in 1968 hebben de leiders van
hetKremlin hun militaireactiespolitiek-propagandistisch nagenoeg perfect
voorbereid.Een langdurig en bloedig verzet in Albanië en in Joegoslavië
tegen de bezetters ofa fortiorieen eventueelOpen conflictmetde Volks-

republiek China en de Verenigde Staten vormen echtereen tehoge prijs
voordeSovjet-uie.Dedoorbraak van Chinaa1sderdesupermogendheid
heeft een wereldom spannende driehoeksverhouding ingeleid.Van dit feit
hangen voordeZuidoosteuropeselanden hun veiligheid en de handhaving
van hun staatkundi
geonafhankelijkheid af.

China und Rumânien im Kampffur die Verteidigung ihrer nationalen Unabu ngigkeit und Souverâniët stets gegenseitig helfen und unterstutzen werden'.Cf.Frank-

furterAllgemeineZeitung,24 augustus 1971.

Shakespeare en hethedendaagse toneel
JozejDe Vos

Shakespeare was nietalleen een ong&venaard literair genie,doch tevens

een uiterstbekwaam theatervakman,wiensdrama'svoorbeelden zijn van
een perfecte harmonie tussen tekst en theaterelem enten.M H e hierdoor

bidt zijn werk regisseurs en acteurs voortdurend nieuwe interpretatiemogelijkhden.In de stormachtige evolutie van hetmoderne theatermet
zijn steedswisselende en elkaaropvolgende tendensen - episch theater,
theatervan de wreedheid,ritueel,absurd,m litiek en documentair theater

zien wijdan ook steedsopnieuw hoe theatermensen een eigen hedendaagsevisieopShakespearesstukkenproberentebrengen.Zijhebben vaak
-

veelm inder de bd oeling een 'authentieke'Shakespeare te monteren dan
bepaaldeaspeden van een ofanderwerk te beklemtonen diepassen in hun
eigen theateropvattingen,hun eigen levensvisie ofdie zijrelevant achten
voor de sam enleving van vandaag.Of men dat god - of afkeurt,hangt

voornamelijk afvan deopvattingdiemen erop nahoudtinzakede functie
van hettheaterin demaatschappij.
Een voorbeeld:Brecht
Brechtstheorie van hetepisch theatergaatuitvan œn uitgesproken maat-

schappelijk engagement.De wereld isveranderbaar,sociale rechtvaardigheid isinderdaad mogelijk.En hettheaterkan œn direde ro1spelen om
ditdoeltebereiken.Op verscheideneplaatsen inzijn Schriften zum TheaterverwijstBrechtnaarShakespeare.Hamletbijvoorbeeld leesthijvanuit
zijnvisieop theateren maatschappijalsvolgt:
H amletsvader,de koning van Denemarkenrheeftin een roofoorlog de koning van
Noorwegen verslagen.A1s diens zoon,Fortmbras,een nieuwe oorlog voorbereidt,

wordtook deDeensekoning vermoord - doorzijn eigen broer.Debroersvan de
vermoorde koningen, nu zelf koningen,wenden de oorlog af, doordat de Noorse

troemn toelating krijgen om,vooreen roofoorlog tegen Polen,doorDenemarken te
trekken. De j
onge llarnletheeftVan de geestVan ziJ
'n krijgszuchtige vader de
oydrachtgekregen,demoord op zijn vadertewreken.Hijdeinstervoorterug:moet
h1J een bloedi
ge daad vergelden meteen andere bloedige daad? Hijwilreedsin
ballingschap vertrekken,maaraan dekustontmoethijdejongeFortinbras,diemet
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zijn troemn o? weg isnaarPolen.Overweldigd doorditkrijgshaftigevoorbeeld,
keert hi
jop ziln stappen terug,vermoordtzijn vader,zijn moederen zichzelf....
In diesen F/rglngen siehtman den jungen,aberschon efwr beleibten M enschen
die neue Vernunft, die er an der Universitât in W ittenberg bezogen hat, recht
unzulânglich cnweo en.Sie kommt ihm beiden feudalen Geschâften,in die er
zurûckkehrt,in dieQuere.Gegenûberderunvernûnftigen Frr g istseîne Vernunft
g= z unpraktisch.Dem W iderspruch zwischen solchem Rà onieren und solcher Tat

/J#1ertragisch zum Opjer.Dezelectuurvan hetstuk - één van develediemoge-

lijk zijn- kan mijnsinziensonspubliek we1interesseren''l.

DezeinterpretatievanHamletlijktvreemd en eenzijdig- allicht- maar
ze steuntop elementen diein detekstzelfaanwezig zijn.Natuurlijk moet
dan we1 grote aandacht besteed worden aan passages die in traditionele
interpretaties vaak weggelaten worden. Red s in de eerste scène geeft
H oratio een overzichtvan de politieke situatie en de plannen van Fortin-

bras(I,1,vers79-107).Onmisbaarwordtook hetberichtvan deambassadeurs Valtemand en Cornelius over het com promisvoorstel van Noor-

wegen,datoverigensonmiddellijk door Claudius wordtaanvaard (11,2,
58-85).Deontmoeting vanH amletmetde troem n van Fortinbrasin lV.
4 krijgtin Brechtsinterpretatieœn cruciaalbelang.H etvoorbeeld van de
jonge Fortinbras,die vechtvoor ,,a little Patch of ground'',is voor de
weifelendeHamleteen bijzondersterkespoorslag:,,O from thistime forth
/M y thoughtsbebloody,orbe nothingWorthl''
M eerbekend (doordeopvoeringen van hetBerlinerEnsemble)isBrechts
interpretatievan Coriolanus.Ditdrama illustreertvolgenshem in de eerste

plaats de klassenstrijd,tussen plebejers en patriciërs.Deze strijd wordt
aan de toeschouwersgetoond en zijmoeten beslissen aan welke zijde zij
staan.ln een uitvoerige studie van de openingsscène legt Brecht o.m .de
nadruk op de verschillende coM ictsituaties,gevoelens en stemmingen die
hierg& xposeerd worden'
.
Und alle grossen und kleinen Zere rfnisse sogleich auf die Szene geworfen:D er

Aufruhrderhungernden Plebejerund derKrieg mitdem Nachbarvolk derVolsker;
derHassderPlebejeraufdem Volksfeind Marciusund sein Patriotismus;dieEntstehung des Volkstribunats und die Uebergabe einer fûhrenden Rolle an den

Marciusim Krieg.- Nun,wlx davon sehen wfraufdem bûrgerlichen Theater/''n.

Hettraditionele.burgerlijketheaterheeftvelevan dezeaspxten inderdaad
verdoezeld en vooralM arcius(Coriolanus),de 'held',in hetlichtgesteld.
Op die manier wordt het publiek ertoe gebracht,niet de zaak van de

plebejersmaardievan depatriciërstotdezijne te maken.,,Die Plebejer
werden als komische und jëmmerliche (nicht etwa als humorvolle und
Jammererleidende)Typen dargestellt''3.Brœhtdaarentegen willaten zien
1 B.Brecht,Schrijten zum Theater, 1957,pp.167-168.

2 Ibid., pp. 179 -180.
3 D r.Johnson sprak reeds van de ,,plebeian malignity and tribunitian insolence''.
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datShakesm aredeplebejershelemaalnieta1seen dommetroep behandelt,
maarze integendeelbd enktmethum oren ze sterkeargumenten meegeeft.

Artaud
OokArtaud,wiensopvattingen lijnrœhttegenoverhetrationeelingestelde

epischtheaterstaan,verwijstin zijn theoretischegeschriften naardeElisabelaanse literatuur.W e1beschuldigt hij Shakespo re ervan een louter
descripuefenpsychologisch dramateschrijven en uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor de scheiding tussen kunsten leven,tussen toneelen
publiek.Intussen hebben toneelgeschiedenis en kritiek œ hter aangetoond
datde magische krachtvan hettheater,de bezwering diede diepste waar-

heid aan hetlichtmoetbrengen,beslistook bijShakespeareeen ro1spelen.
lnLethéâtreetsondoublevergelijktArtaudhettheatermetdepest.Beide
zijn s,unecrisequisedénoueparla mortoulaguérison.Etlapesteestun
ma1 supérieur parce qu'elle est une crise complète après laquelle il ne
reste rien que la mortou qu'une extrême purification.De mêm elethéâtre
estun malparcequ'ilestl'ëuilibre suprême qui ne s'acquiertpas sans
destruction''4.Hettheateriseen afschuwelijkebd reiging,dieslechtstotde
dood of tot de ultieme loutering kan leiden.Hoe extreem deze conceptie

ook mag lijken,toch kan ze,geloofik,in verband worden gebrachtmet
twee groepen van Shakespearesdrama's die algemœn a1szijn rijpste en
gaafste werken worden beschouwd: enerzijds de grote tragedies,zoals
Hamlet,Mc beth en king Lear;anderzijdsde late komedies,zoals The
W inter's Fie en The Tempest.

ln Hamletwordenwijvanbijhetbegingeconfronteerdmetdeonthutsende
verschijning van de geestvan Hamletsvader.De jonge prins walgtniet
alleen voorzijn moedershuwelijk,doch ook voorhetlaag-bij-de-grondse
bestaan van dekoning en zijn hofhouding.,,something isrotten. .''.Het
woordgebruik verschiltnauwelijksvan Artaudsvergelijking.,,n e time is
outofjoint.O cursM spite/Thateverlwasborn to setitrightl''.Ende
tragedie leidttotde dood van alleerbijbetrokken personages.
M acbeth speeltzich afin een beangstigende wereld van duistere m achten.
59Darkness,we m ay even say blackness,broods over this tragM y''s. Er
treden nietallœ n geesten op,m aarook heksen,,,instrumentsofdarkness''.
Dehoogstcoherenteen doordringendebeeldspraak van hethele stuk wordt
beheerstdoordetegenstelling tussen lichtendonker,dag en nacht.Rituele
en magische elementen werken in op de actie én op de toeschouwers.H et

slaapwandelen van Lady M acbeth (begin V)iseen beangstigende rituele
handeling,waarin de m oord op Duncan a1shetwareherhaald wordt.Ook
4 A.Artaud,Lethéâtre etJtpn double,1964 qdéesnrf),p.44.
5 A.C.Bradley,Shakespearean Tragedy, 19Y , p. 333.
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de banket-s/ne,evenzsdedoordeheksen opgeroem n verschijnlngen in
lV,1,dragen œ n ritueelkarakter.

In zijn 'Deuxième lettre surla cruauté'schrijftA> ud we1dathijhet
woord 'wree heid'gebm iktin de betekenisvan ,.appétitdevie,de rigueur

comkueetdenécessitéimplacable,danslesensgnostiquedetourbzonde
viequidévore1esténèbres...''B,maarhetisduidelijk datook wredheid
in degewonebetekenisvanhetwoordMerbijœn ro1smelt.Voordehand
liggende bewijzen hiervoor zijn Artaudseigen werk Les Ceacfen zijn
enthousiasmevoorJohn FordsTisPity She'sa Whore%.Overigensschrijft
hijin zijn eerstem anifestzelf:,,sans un élémentde cruauté à la base de
toutspectacle,le théâtre n'estpas possible.Dansl'étatde dégénérescence
où noussommes,c'estparla peau qu'on fera rentrerla métaphysiquedans

lesesprits''8.Ditbrengtonsterug bijM k beth.DewreM aardigemoord op
Duncan zeta1s het ware een m echanism e in werking dat een keten van

afschuwelijkemisdaden veroorzaakt.M acbeth kan nietmeerterug:,,Iam
inblood /Stepp'd in sofarthat,should1wadeno more,/Returning were
astediousasgoo'er''.Paswanneerdieketenvan moorden bijnaten einde
looptenhijook dedood van zijn echtgenoteheeftvernomen,wordtM acbeth geconfronteerd met essentiële m etafysische vragen.W reedheid was
voorhem voorwaarde om tothetinzichtte komen dat
Life'sbuta walking shadow (...) a tale
Told bijan idiot,fullofsound and fua,
Signifying nothing''(V,5,24-28).
,r

Dood of loutering,zeiA rtaud.H amlet en M acbeth lopen uit op dood;
de zogenaamde 'romances' uit Shakespeares laatste periode leiden tot

vollMigeloutering.Ook deechtetragedieeindigtaltijd,overdood en vernielingheen,meteen gevoelvanverzoening (katharsis).M aarde'romances'stijgenbovendieverzoeninguit.Zijkunnen beschouwdworden alseen
verdereontwikkelingvandetragedie.Zijbevatten immersnietalleendood,
m aar ook wM eropstanding,wedergeboorte.Cymbeline,The W inter's Tale
en The Tempestvertonen telkens weer,zegt E.M .W .Tillyard,hetzelfde

algemene schema van welzijn,vernieling enherschepping:
Them ain characteris aKing.Atthe beginning he isin prosperity.He then does an
evil or misguided deed.Great suffering follows,butdunng
' this suffering or at its
heightthe seedsofsomething new to issue from itare germinating,usually in secret.
,,

In the end this new elementassimilatesand transformsthe o1d evil(...) and the
play issues into a fairerprosperity than had first existed''g.

Dezekomediesdragenbijgevolgeen tragedieinzich.Hetduidelijkstisdat
6 A.Artaud, op.cit.,p. 155.
7 Cfr.hethoofdstuk '
Le théâtre etla peste',in Le théâtre etson double.
8 A.Artaud, op.cff.,p. 151.
9 E.M .W .Tillyard,Shakespeare's far/Plays,London,1958,p.26.
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in TheWinter'sF2e(Lxntes'jzoe etenopzichtevanzijnvrouw Hermione heHnnertaan de obsessievan O1el1o),maarjuisthier is(metde
a1shetwareopnieuw totlevengewekteHermione)sprakevan œn 'we er-

geboole'bijnaindeletterlijke> .InTheTempestisdetragischesituaue
minderduidelijk.Hetstukomntechtermetœngeweldigestorm,waarvan
John Dover W ilson zegt:,,Itis as if Shakespeare had packe his whole

tra#c vision oflifeinto one briefscenebefore bestowing Msnew vision
upon us''109en de beginsituatie draagtde kiemen van œ n trage ie l
*n Z1
*h
C.
.

Prospero,dehertog van Milaan,wordtdoorzijn broerAntonio verjaagd;
samen metzijn dochtertje Miranda belandthijop hetmysterieuzeeiland.
Was Prospero vermoord en had hijeen zoon in plaatsvan een dochter
gehad,dan waren hieralleelementen aanwezig voor œn pedecte 'revengetragedy'll.Nu echterstaatProspero boven dewraak.Hetbetoverde eiland

iseen aparte wereld waarin verzoening en vergeving een plaatskrijgen.
5:The rareraction is/In virtuethan in vengeance''.
Hetisniettoevallig datShakespeare in zijn 'late comdies'zo vaak œn
beroep doet op bovennatuurlijke,fantastische elementen.Zijn stukken
stijgen uitboven hetlouterbeschrijvende,psychologische drama.Dewerking van oerprincipes a1s leven,geboorte,dood,wd eropstanding liggen
eraan ten grondslag.Daarin ligt de verklaring voor het feitdat Artauds
opvattingen zo sterk hun invloed hebben kunnen doen gelden op hedendaagse Shakesm are-opvoeringen.Verschillende produkties hebben inder-

daadbewezen dateen rituelevormgevingvaak dejuistetoon van sommige
werken kan treffen.

Wetenschappelqkestudies
Uitwatvoorafgaatmogeblijken hoe tweevoorhetmodernetheaterbepalendeen volldig tegenstrijdigeopvattingen hun sporen kunnen nalaten op
hedendaagse Shakespeare-interpretaties.Zijhebben in Shakespeare vaak
dankbaarmateriaalgevonden.M aar ook de wetenschappelijke studie is
steeds meer de nadruk gaan leggen op de 'theatrische',naastde literaire

rijkdom van Shakespearesstukken.
In 1927 reedsverscheen de 'firstseries'van Granville-BarkersPrefacesto
Shakespeare,die een onderzoek wilden ondernem en ,,into Shakespeare's
stagecraft,by examining the plays,one after another,in the light of the
interpretation hedesigned for them ,so farasthiscan be deduced orimagined;to discover,ifpossible,the production he would have desired for

them''lz.DezetendenskOn geleidelijk aan belang winnen nadatdekennis
10 Geciteerd door E.M .W .Tillyard, op.cit., p.49.
11 lbid..

12 H.Granville-Barker,PrefacestoShakespeare.FirstSerics,London,1927,p.XIII.
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vanhetElizabelaanstheaterenzijnpubliek aanzienlijk wastoegenomen
doorhetwerk van A.C.Sprague (Shakespeye Ja# the Audience,1935),
M uriel Bradbrook (Themes and Conventions OJ Elizabethan Tragedy,
1935),Alfred Harbage (Shakespeare'sAudience,1941),en anderen.
Een prachtig voorbeeld van Shakespeare-onderzoek vanuit dit oogpunt
levert John Russell Brown.ln Zi
J
-n Shakespeare'sPlaysin Pdr/ormlncel3

laathij,aan dehand van talrijkevoorbeelden,zien datShakespearesliteraireteksttevensœn ongewone rijkdom aan theaterelementen bevat.Telkens weer krijgen korte,ogenschij/ijk betekenisloze zinsneden slechts
hun volledraagwijdteenintensiteitwanneerm en ze plaatstin hun dramatische context.Browns principe is,dat men zich sted s de vraag moet
stellen ssn atisthe effect?'',eerder dan s,W hatisle m eaning?''l4 d.w.z.
datm en nietalleen om n moetstaan voorwoord en beeld maartevensvoor
alle elementen van het spektakel.

Bovendien werden in de jaren zestig enkele kritische benaderingen van
Shakespeare gepubliceerd die,hoe sceptisch men er ook tegenover moge
staan,een onmiskenbare invloed op de m oderne Shakespeare-visie hebben

gehad.Devoornaamstezijn dievan Jan Kotten van John W ain.
Hoeœnzijdig en extravagantook,destudievan Jan Kottheeftongetwijfeld een stimulerendeinvloedgehad op hettheater.Detitelvan zijn werk,
ShakespeareOurContemporary,geeftgoM zijn bd oelingen weer.Haast
alle moderne denksferen zijn hier vertegenwoordigd.Marx en Brecht,
Freud en Artaud,Sartre en Beckett:hun wereld is potentieelreeds aanwezig in Shakespeare en het is in het licht van hun ideen dat Kott het
oeuvre benadert. Boeiend is alleszins zi
jn visie op de history-plays.De

geschiedenisverschijntdaarnieta1seengerichteontwikkeling,zoalsM arx
ze zag,m aaralseen voortdurendeherhaling van dezelfdecyclus.Netzoals
de mens machteloos staattegenoverdenatuurelementen en de dood,staat
hijook machteloostegenover het GroteM echanisme,de zich sted s herhalende wrede kringloop van de geschiedenis:met geweld baantiemand

zich een weg naarde koningstroon,maarzelfondergaathijhetzelfde 1ot
a1szijn voorganger.Depolitiek isslechtsœn kunstdieerop gerichtisde
m achtte veroverenls,een speldatzich afspeeltboven de hoofden van de
m CnSCn.

Een karakteristiek hoofdstuk uitKottsboek isdatoverKingLear.Ditstuk

plaatsthijresoluutnaastBeckettsEndgame en beschouwthija1sShakespeares ,,dram a van het absurde''.Een treffend kenmerk van hetnieuwe
theaterishetgroteske.Deva1van een tragischeheld isœ n bevestiging van
13 John RussellBrown,Shakespeare's #/JyJ in Perjormance,Penguin Books.1969.
14 1d.,pp.26-27.
15 Jan Kott, Shakespeare Our Contemporary, London, 1965, p. 40. N ed. vert.

Shakespeare-tildgenoot,Am sterdam,1967,p.52.
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hetabsolute;deva1van een grotesk acteur daarentegen iseen ontluistering
van het absolutelf.Centraalin Kotts Zecr-interpretatie staat de 'Dover-

cliffscene',diehijbeschouwtalseen duidelijke vorm van pantomime.
W anneerGlosterzelfmoord wi1plegen doorvan derotstespringen,blijkt
datde hele situatie slechtseen illusie is:hijvaltop œn lege scène.De
pantomime isgrotesk en lijktop een circusnummer.Glosterszelfmoord
lostnietsop en verandertnietsaan de situatielT.De enige figuur die zich

metdeze zinloze menselijke situatie reeds verzoend heeft,isde nar.De
waanzin is een filosofielS.H eel deze interpretatie steunt echter op de
Dover-cliff scène en op de figuurvan de nar.M et gœ n woord reptKott

Over Cordelia.En daarmee vallen natuurlijk alle m sitieve interpretatiemogelijkheden weg.
Voorzijn interpretatievan W M idsummerNight's Dream doetKottdan
weereen beroep op Freud.Hetgeheelwordtgezien a1s een Freudiaanse,
erotischedroom waarin liefdespartnersuitgewisseld worden.Na de droot

verschijntweerde dag,maar de nachtheeftde personages van zichzelf
bevrijd.In hun dromen waren zijpaswerkelijk zichzelf.Verder wordt
Kottswerk gekenmerktdoorpolitieke (M arxistische)benaderingen (zoals
die van Coriolanusbijvoorbeeld),die eigenlijk bijBrechtaansluiten (zie
boven).
Heelwatbedachtzamerishetwerk vanJohnW ainlg.Ook zijnbedoelingis,
Shakespeares relevantie voor onze tijd aan te tonen.Zijn opvattingen
inzakedekoingsdrama'sstaan dichtbijdievan Jan Kott.Ookhijwijstop
de uiterste onbarmhartigheid die de wereld van deze stukken kenmerkt.
Niemand houdt ooit rekening met de wi1 van het volk. Alle Personages
erkennen het goddelij
k rechtvan het koningschap,maar niemand weet
precies wie de kroon rechtmatig toekomt.Oppervlakkig gezien schri
jft
Shakespeare over Engelands roem en over het heilige karakter van het

koningschap,datuiteindelijkbloi en ambitieza1overschaduwen.Dealgem ene indruk nochtansisereen van anarchie Opmerkeli
jk isW ainsinterpretatievan TheTempest.Prospero zietzijnmagievooralalseen machtsinstrument,waardoorhijzijnpositiekanheroveren.Ookopheteiland stelt
hijzijn kennisin dienstvan zijn macht.Hijheeftheteiland 'gekoloni.

seerd'zo. Caliban daarentegen s,has the pathos of the exploited peoples
everm here,poignantly expressed atthe beginning ofa three-hundrd -year
wave of European colonization''.W anneer Caliban zich beklaagt, luidt

16 lbid.,p.104 (119).
17 lbid.,p.114-119 (129-1334.
18 lbid.,p.130-133 (143 v1g.).
19 JohnWain,TheLiving World 0/Shakespeare,London, 1964.

20 lbid.,p.225.
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Prospero'santwoord,dathijhem kennisen vaardigheid hedtbijgebracht:
hetonvermijdelijkeargumentvan dekolonistzl.

Eigent#dse opyoeringen
Velevan bovengenoemdeide nen interpretaieshebbendejongstedecennia gesv te gekregen in de schouwburg.In 1955 wekte Peter Brook ver-

bazing metzijn produktievan hetsdertl= g nietmœropgevoerde Titus
Andronicus, met in de hoofdrol Sir Laurence Olivier. De invloH van
Artaud was wellicht niet vreemd aan de 'revivz' van deze blod - en
wraaktrage ie.De produktiewerd bestemm ld als'puurl o ter'.Titusver-

schœn alseen waarachtig-menselijkefiguur.Tegelijkelijd œhterschonk
Olivierhem,doorzijntoenemendheroischacteren,bovenmenselijkedmetingen.Bovendien plaatste Brook hetgeheelin een ,srem ote,slm ostlunar
world of Rome''22.De hele fantasmagorie ontvouwde Zch zonder enige

aarzeling,vanafhetbe#n,wanneerdeburgers,gehuldindonkeremantels,
hun toejuichingen alreken voorde uitvaartvan Titus'zonen,totin de
slotscène,wanneer,in de#oed van detoortsen,deslachtoffersa1sœn rij
kegelsde œ n na de ander op de œ ttafelvallen.H etwas alsof de acteurs
œ n vloeiend doch nauwgezetritued uitvoerden.De dwhgende en bezwerende aard van de produktie was ook weerspiegeld in muzikale effecten
zoals hetdrumgeluid voor de gevelde Andronici,hetsnm enspelvan elektronischebellen die de schaking van LavH a inluidden en hettrage tokke1en op harpsnaren,a1s neervallende bloM druppels,dathaar terugkeerop
de scènebegeleiddez3.
Ten nauwste verbonden m etPeter Brook'snaam isde Stratford opvoering

van KingLearin 1962.Op deze produkie schijnen zowelBrechtsepisch
toneelals existentialistische invloM en ingewerktte hebben.Het decor bestond slechtsuitvaalwittedoeken,waartegen een aantalm etalen,abstracte

voorwerpen geplaatstwerden.PaulScofield (Lear)verscheen a1seen arrogantefiguur;later,gehuldin œn lerenmantelen laarzen,leek hijeen ruwe,

oude schipperdiedekosmischewetten tart,terwijlzijn schip,zonderbemanning,deondergang tegemoetgaat24.Brooksbd oeling wasduidelijk:
hijwilde nietzondermeeraanvaarden datLear hetbijhetrechte eind
heeft;hijwilde,zoalsBrecht,hetoordeeloverlaten aan de toeschouwer.
Hijstreefde morele objectiviteitna.M aar ofhijdie ook bereikte? Zoals
Jan Kott stelde Brook ook de 'Dover-cllff scm e',gezen als œn grotesk

speloverleven en dood,centraalin zijn interpretatie.Hijzag het stuk
21 Ibid.,p.227.
22 J.C.Trewin,Shakespeare on the English Stage 1900 -1964,London, 1964, pp.
235-236.

23 RichardDavid,Drams @/Ede,in Shakespeare Survey X (1957),pp.1M -127.
24 J.C.Trewin,op.cit.,pp.M 8-M 9.
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through an existentialist microscope. and intendd to convey his
beliefthatLear isnota play aboutredemption butdespair''zs.Hijbracht
belangrijkecoupuresaan in de tekst;o.m.liethijEdmunds berou- olle
woorden in V ,3 weg.Op diemanierdrong de regisseurzijn ei
gen interpretaie op en kan naen nog moeilijk spreken van morele objectiviteit.
Debasisidee n van Brooksproduktie vinden weook terug in de uitstekenS.bracht.
deversie dieW alterTillemans begin 1969 in deM twerpse K.N .
Ook M er werd gebruik gemaakt van ruwe kostuums; de scène gaf de
indruk van œ n lege ruimte.Het absurde van de Dover-cliff scène werd
bekemtoond en de storm op de heidewas indrukwekkend.Zoals V.R.in
De Nieuwe opmerkte,plaatste Tillemans deze scènes in een soort maan-

landschap:alsruimtevaardersdie uithun baan gd reven zijn,wentelden
de personages in hetluchtld ige.
Red s eerder trouwens,in 1967,ensceneerde Tillemnns op een boeiende,
eigentijdse wijze,ShakespearesCoriolanus.Zoals Brecht en Kottbeklem -

toondehijin plaatsvan depersoonlijke tragdie vanhethoofdpersonage
(diehijoverigensnietuitsloot)veeleerdestrijd tussen plebejersen patriciërs.

Eennietergopgemerkteproduktie,dienietteminop treffendewijzegestalte
gaf aan hMendaagse inzichten zoals die bijvoorbedd door John W ain
werden uitœngezet,wasJonathan M iller'sversie van The Tempest,die in
de zomervan 1970liep in hetLondenseM ermaid n eatre.De overheersen-

deideewasduidelijk:Prospero heeftzich demachtvan dekolonisttoegemeten,en vooraleerhijkan terugkeren naarzijn eigenbeschaafdegemeenschap,moet hijzijn onrechtmatig toegeëigend gezag afstaan.Graham
Crowden spœlde Prospero inderdaad eigszins a1s œ n koloniaal machthebber.Door de ro1van Arielaan een kleurling (Norman Beaton)toe te
vertrouwen en van Caliban een vollM ig onderdrukte primitieve inboorling

temaken,lietM illernietde minstetwijfelbestaan omtrentzijn bM oelingen.

Vele'eigentijdse'interpretatiesvormen een bijdrage totœn dieperbegrip
van Shakespeare.Dikwijlskunnen zijhetwerk nieuw leven schenken voor
een hH endaagspubliek.Alte vaak echter- en dithebben we hierenkele

keren laten verstaan - vertrekken zijvanuiteen bepaalde visie,die Shakespearedan wordtopgelegd.Zijn wereldbeeld wordtdan verschrompeld,
in œn existentialistisch,marxistisch ofanderkeurslijfgewrongen.Accentverschuivingendaarentegen diehetoorsproA elijkewerk resmcteren,kunnen onzekennisen appreciatievan Shakespeareslechtsverrijken.
25 RobertSpeaight,Shakespeare in Britain,in Shakespeare Quarterly,XIV (1963),
p.419.

Terzijde
HetlevenswerkvanKnuvelderen zijn motto
;: l7ens

Dr.G.P.M .Knuveldergafhet'Woord vooraf'bijdevijfdedruk van zijn
Handboek totde geschiedenisderNederlandseletterkundekditm otto m ee:

'erisgœn eindeaanhetmakenvanveleboeken'.Hijvondhetaanhetslot
van hetboek Prediker.Jezou erdestrengem an diezich Qoheletnoemde

endeauteurisvanhetkleinegeschriftdatPredikeris,bijnavanverdenken
eigen beknoptheid teversluieren in veroordelingvan deveelschrijverijvan
anderen.H etmotto laatzich op Knuvelders eigen werkzaamhe en betrek-

ken,alzalde auteurhetnietbd oeld hebben.Zijn Handboek,waarvan
het eerste deel in eerste druk verscheen aan het einde van de veertiger

jaren,isin dubbelezin zijn levenswerkgeworden:hetbesteen omvangrijkste dathijschreef,maarook een boek dathem zijn verdere leven heeft
gebonden.Toen in 1956 de twede druk begon te verschijnen,bleek die,
metname voorhetderde deel,sterk herzien te zijn.Dederde en vierde
druk verschenenongewijzigd enhetleek erop dat'Preiker'inKnuvelders
werkzaamhedengeengelijk zou krijgen.M aarnubijhetverschijnen vande
vijfde druk blijken de bewonderenswaardige hardnekkigheid en de vakliefdevan de auteur:watmen,gezienzi
jnleeftijd (metwelkeopmerking ik
hem niettotouderdom wi1veroordelen,maarrustin zijnleven zou willen
veronderstellen)moeilijk verwachthad:hijheeftzijn Handboek voor de
nieuwe druk zo grondig herzien,datvan de nu verschenen twee delen een

grootgedeelte werd herschreven en aanzienlijk uitgebreid.Wie alleen het
herschrijven en uitbreiden ziet,hem ontgaathetomvangrijkstedeelvan het
werk.En daarmee kom ik 0P de vermoedelijk doorKnuvelderbedoelde
betekenisvan Qoheletswoorden.

Sindshetverschijnen dereerste druk van KnuveldersHandboek heeftde
literatuurwetenschap zich enorm ontwikkeld.M etalle gevolgen,ook voor

de literaire geschiedschrijving.Uit afzonderlijke publikaties is gebleken,
datKnuvelderdie ontwikkeling isblijven volgen.Deresultaten ervan zijn
in dejongstedruk van hetHandboek duidelijktemerken,alisdeauteur
er- uiteraard- nietingeslaagd zijn helewerk om tegooien:hetzoubij
een toch alongelooflijkeprestatiealsditœnmanswerk een onmogelijkheid
zijn.M eerdanin vroegeredrukkenkrijgtdeNM erlandseliteratuurnuœn
1 D r.G.P.M .Knuvelder,Handboek totde geschîedenis der Nederlandse letterkunde,M almberg,'s-Hertogenbosch,d1.I 19705,dl.11 19715,534 en 630 pp.,J 50,- en
J 62,50.
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internaéonze omkadering.Dieomlijsting eistehetlezen van veleboeken.
M aardatisnog lang nietalles.Ook op een toch zo beperktterrein a1sdat

van deNHerlandseliteratuurkomtergœn eindeaan hetverschijnen van
vele boeken en artikelen.De auteurvan een compilatiewerk dateen een-

persoonsEteratuurgescMdenis noe zakelijkerwijs is (tenzij men essayisischtewerk gaatalsDavid Daichesin zijn eigenzinnigemaarzeerboeiende A Criticd History OJEnglish Literaturejmoetdatvele ve- erken en
hetdaan oorgrondig lezen.En Knuvelder heeftdatvele - m isschien niet
zonder enige wanhoop,wantin die zin laatzich hetm otto ook interpre-

teren - gelezen en in de tekstvan zijn Handboek opgenomen.Bewonderingwordtsomsuitgelegd alseen sublimatievan jaloezie- nu dan wilik
Mergaagbewonderen.(Wieeenvolldigbeeldwilkrijgenvanhetveledat
op het gebid van taal- en literatuurwetenschap wordt geschreven, kan

terœhtbijdeonlangsverschenen Bibliografie vandeNederlandse/> -en
literatuurwetenschap,een bewonderenswaardig naslagwerk door instanties

in noord en zuid samengesteld.Denu uitgekomen eerstejaargang beslaat
1970).
Detwee totop hHen verschenen delenvan devijfdedruk van hetHandboek tellen samen bijnatwaalfhonderdpagina's.En wiedetweedelen legt
naastdie overdezelfde periode van de vorige druk,kan vaststellen datin
feite een heel nieuw boek is ontstaan.M en kan dat al aan een enkele

passage gelustreerd zien:debehandeling van delyriek van Bredero bijvoorbeeld.M etnam e de studie van Keersm aekersheeft een aantalverzen

uithetbiografischenaarhetzuiverdichterlijkegehaald:detekstblijktgœn
verslag van persoo/ijke ervaringen.Keersmaekers'studie komtuitvoerig
tersprake,maardeinvloed ervan iseen halve bladzijdetevoren almerkbaar:sprak Knuveldervroegerover'hij',daarmeedein hetgedichtsprekendefiguurendemensBredero verœnzelvigend,nuheefthijhetoverde
'ik'van hetge icht.W aaroverik m edan in datgedeelteoverBredero weer

verwonder,is datKnuvelderblijftverwijzen naar Costerskarakteristiek
van Boeren-gezelschap a1szijndevoortreffelijk:juistdieimpressionisische
behandeling van een gedicht,diein feitemeeroverCostersvoelen en kunst
van navertellen zegtdan overhetgedicht,pastnietmeerin debenaderings-

wijzedieKnuveldernu inzijn Handboek toepast.Een andervoorbeeld uit
hettweH e deel:hetstuk overVondelisvan een artikel,kan men zeggen,

in devroegeredrukken,uitgegroeid totœn klein boekje,waarvan vooral
delaatsteparagrafen,waarin vanuitmoderne literatuur-theoretische opvat-

ungen wordtgeschreven,vanheelgrootbelangzijn,en uitzichtom nen op
weervelenieuweboeken ... W antdekolossalehoeveelheid Vondel-litera-

tuurten spijt,naarde nieuweeisen moeteraan zijn werk nog heelvœ1
onderzochtworden.
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DitHandboek iseen studieboek en haastelke pagina staatop een basisvan

veelgeraadpleegdeliteratuur.M isschienmagmendaarom aandewijzevan
schrijvennietaltepersoonlijkeeisen stellen.Knuvelderisvoortdurend aanwezig,maartoch meermetzijn kennisdan metzijn m n.W iezijn Handboek lœst,zalzelden door een formulering gepakt,geprikkeld ofgestoken

worden.Op hetnegendedeeldatVan Duinkerken jaren gelM en schreef
voordeonvoltooideGeschiedenisvx #eletterkundederNederlanden zijn
heelwataanmerhngentemaken;zezijnookgemaakt.Wathijaaninformatiegœft,doetœhtnietondervoorwatKnuvelderverstrektin hetvierde

deelvanzijn Handboek.MaarinVan Dllinkerkensboeklezend,blijfje
geboeid mH edoordeuiterstcompactestijlwaarin hetgeschreven is.Als
schrijf-stuk isaan ditboek te weinig aandacht besteH .Knuvelder boeit
nietOfnauwelijksdoorzijn stijl,diewatvlakisen somseen beetjehinderlijkdoorgemeenplaatsen.lk benmeervanbewust,metditteschrijven,een
bijnanietgerechtvaardigdverwijtuittespreken:watwilmenbijeendergelijke omvang en zodanige opzet.M aar toch....Alsik bijvoorbedd op
bladzijde392vanhettwededeelhetvolgendelees:'Optienaugustus1668
kreeg Vondelontslag aan debank van lening;hijwerd eervolontslagen
met''levenslang''behoud van zijn vollebezoldie g.Op deze wijze eerde
destedelijkeoverheid van Amsterdam haargrotezoon.Ditontslag betekende gœ nszins een ''odium cum dignitate''',als ik dat lees,word ik,
althans doorde taal,watvermoeid.Van de andere kantontkomtKnuvel-

dermetzijn wijzevan schrijven aanhetgevaardatdewaarheid verdwijnt
achter œ n rake ofgeestdriftige formulering en de stylisthetwint van de
historicus.

Hetspelisalvaak gespeeld:vertalingen vergelijken.lk weetniet waar
Knuvelderzijn regeluitPredikeraan ontleende.Had hijanderevertalingen
gebruikt,dan wasde tekstalsmotto veelminderbruikbaargeweest,geloof
ik.Ik laathierenkelevertalingen volgen.DeBiblede Jlruliezn.
.'faire des
livres estun travailsans fin'.Datis gœn verwoording van vermoeidheid
door de hoeveelheid, maar zou geïnterpreteerd kunnen worden op wat

moderne wijze:een boek isnooitaf;alle schrijven iseen benaderen.De
vertalingindeBibliothèquedelaPléiadekomtietsdichterbijKnuvelders
versie:'fairedeslivresen grand nombreseraitsansfin'.Heelradicaalzijn
PiusDrijversen PéHawinkelsdie ervan maken:'boeken volschrijven is
onbegonnen werk'.Alsjehierdiep overnadenkt,wordthetsteezsduisterder;demoeilijkheid lijktverlegd naarhetbegin:je kuntveelbeterhelemaalnietschrijven.Zo zwartzietdeauteurvanPredikerhetookweerniet.
De oudePetrus-canisiusvertaling ontkleurtde mH e elingdoorzein direct

verbandtebrengen metde erop volgendezin:'M en kan boeken schrijven

zondereind,maarveelstuderen vermoeithetvlees'.Dewaarschuwing geldt

hiermeerhetvoorwerk dan hetschrijven zelf.DeNew English Biblevergroothetraadsel;zijn vertalinglaatzichzeerm sitiefinterpreteren;erlijkt
hetomgekeerde te staan van alle andere vertalingen,metnog ditverschil

datdebetrokkenehiernietdeschrijvermaardelezeris:'theuseofbooks
isendlessg.Veellezen dusm aar.Ronald Knox staatweerm eerin de tradi-

tiemetzijn:'Thewriting ofbooksisan endlessmatter'.De Vulgaattenslottebenadertde doorKnuveldergebruikte vertaling hetmeest:'Faciendi
plureslibrosmulliusestfinis'.M aara1sjedebovengegeven interpretaties

vergeet,staaterin hetmottobijKnuvelderin feite een waarheid a1seen
koe:aan hetschrijven van vele boeken kan nooiteen eindekomen.Eris
geen eindeaanhetrijdenvan velefietstochten.
W ie modern wil,kan ook nog deze vertaling leveren:de boekenproduktie
wordt steeds groter.Dat betekent voor de consum ent,de lezer:er komt
geen einde aan hetvergeten van veleboeken.En datin twee betekenissen:

jelaatgedwongenheelveelongelezen.Datkan verontrustendzijn.Ergeris:
vastte stellen van hoeveelgelezen boeken je bijna alles vergeten bent,
behalve een enkele zin ofeen steeds vagerwordende indruk.Nog erger is

hetwellichtvast te moeten stellen hoe weinige van die bijna vergeten
boeken jezouwillen herlezen.lk geloofdatiderop een bepaaldeleeftijd
zijn boekenbezitrigoureusmoetuitkammen en allœn dieboeken bewaren
dienaarzijninzichthetherlezen waard zijn.Endatzijnerwerkelijk lzietzo
verschrikkelijk veel,tenzijmen een kastmetalleen maarmeesterwerken
heeft.Watmijintrigeertis:hoe komthetdathetene boek in je hersens
nagenoeg spoorloosverdwijnten een ander,om hetzo maar te zeggen,
beslagweetteleggenop een aantalcellen.Metkwaliteitalleenkom jeerbij
de beantwoording van die vraag niet.Bijlezen denk je vaak:datzalik
nooitvergeten'
,jaren lateris ergeen herinnering meer.Toch zeg ik het
maar.Van een onlangs in Engeland herdruktboek,de uit 1938 daterende
biografie H éloise van Enid M cLeod,za1ik behalve de knapheid van het
boek - de historische gegevenszi
jn nietzo talrijk,maarhetisbewonde-

renswaardig hoede schrijfstermetdiegegevenshetbeeld van deze grote
m innares weetop te roem n - en de liefdesbrieven van Héloise - hierin

betrap jedetweezijdigheid van een eeuw,want,metenigeveranderingen,
zouden deze brieven zich a1spuurmystieke ontboezemingen laten lezen nooitvergeten een heelkleine passage aan het slotvan hetlevensverhaal,

een brokjewarelegende zonder weerga.Een indrukwekkender apotheose
van dezebiografie,die de geschiedenisvan eengroteliefdeis,isnietdenk-

baar.Uitwatzijnoemtde Chronicle JJ St.M lrffn ofTours citeertde
schrijfsterhetvolgende (Abelard stierflang vôôrHdoïse;hijwerd in het
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kloosterwaarvan zijabdiswas,begraven.Zijna haar dood naasthem):
'Toen zijop haarsterfbd lag,verordendezijdat,wanneerzijdood was,zij
in hetgraf van haar echtgenoot zou gelegd worden.En toen haar dode
lichaam naastde om n gràftombe werd gebracht,strekte haar echtgenoot,
die lang tevoren gestorven was,zijn arm en uit om haar te Ontvangen,

omhelsdehaaren slootzijn armen vastom haarhœn'.
Tegen de krachtvan deleugen van dezelegendekan gœn historische waarheid op.Deze passage zegt over de verhouding van H doïse totAbelard

allesendatallesOnovertrefbaar.ZO'n stukjeproza kan je even duidelijk
maken waarom jeliteratuurleest.(Hetboek van Enid M cLeod verscheen
bijG atto and W induste London.Hetisgezien ook het enorm e wetenschappelijke werk dateraan ten grondslag ligt,een standaardwerk,zoals
J.G.Sikes datin 1932 over Abelard publiceerde,een nu onvindbaarge-

worden boek dateveneenseen herdruk ten volleverdient).
Vroeger is hier geschreven over de fraaie Engelse uitgave van de Très

RichesHeuresdu Duc de Berry.M ijn bezwaartegen hetboek was,dat
men bijde herdruk het volle gewichtaan de onovertroffen platen had
gegeven;het boek kwam a1sgetijdenboek niettot zijn recht.Hetzelfde
bezwaar kan aangevoerd worden tegen de uitgave van '
Een getijdenboek
voor Engelbert van Nassau', gemaakt door de anonymus die m en 'De
meester van M aria van Bourgondië'z noem t.De Nederlandstalige M itie
van deze door J.G.Alexander ingeleide en toegelichte uitgave verschœn
bijHetSpœtrum te Utrecht.Ook hier krijgen de miniaturen alle licht.
Zo'n uitgave is in feite een platenbloemlezing.Het raffinement van de

gebroedersVanLimburgbereiktdeanoiememeesternergens.Zijn miniaturen zijnveelsimpeler,maardaardoormisschien ook treffender:deplaten
zijn aandoenlijker,vromerdan demeesterwerken diedeHertog van Berry
lietmaken.Dater,kunsthistorisch gezien,heelveeloorspronkelijksen in
zijn tijd gezien ook veelraffinementinhetgetijdenboek zit,laatdeinleider
duidelijk zien.lk heb datgelezen,maar za1hetwelweer met zijn vele
detailsvergeten.M oeilijktevergetenlijkteenminiatuurdieM arialaatzien
op weg naar Elisabeth:een tederder plaatken ik ni
et.Zijheeftdegrootheid van allekunst,dieik hetbestkan omschrijven metdewoorden van
Prediker,dieik nu maarhelemaalnaareigen inzichten geheelbuiten zijn
bedoelingen interpreteer,naar de vertaling van Drijvers-Hawinkels:'En
iets,waarvan de mensen Zeggen:''Ditis iets nieuws'',was al oud in de

eeuwenvanweleer'.Ietsdatgrootismaaktdeindruknietgemaakttezijn,
maareraltijd geweesttezijn.
2 M iniatuurkunst voor Iedereen:De m eester vca M arîa van Bourgondië,Spxtnlm,
Utrx ht, 1971, 113 pp.,J65,
-.

Politiek Overzicht

Veranderende wereldsituatie
D e presidentvan de V erenigde Staten,N ixon,heeft de laatste m aanden gebruiktom twee opzienbarende verandee gen aan tebrengen in deverhouding
tussen zijn land en derestvan dewereld.

Deeerstebetreftzijn mededelingop 15 juli,dathijin hetvoorjaarvan 1972
een bezoek za1brengen aan Peking en za1confereren m etde Chinese leiders.
H oewelerreedseerdertekenen waren van enigeverbeteringtussen W ashington
en Peking - pingpong diplom atie- had niemand m eerdan gewone aandacht

besteed aan de Zuidoostaziatische reisvan de persoonlijke adviseur van de
presidentvoornationaleveiligheid,Kissinger.Tochwerdjuistopdezereisde
wereldpersom detuin geleid,wantvan een voorgewendeziektem aakteKissingergebruik om i
n diep geheim een bezoek aanPekingtebrengen - mogelijk
reeds voorbereid doordeRoemeenseparti
jleiderCeausescu tijdensdiensvisite
aan Peking - en na enkele urenlange besprekingen terug te keren m et de
Chinese uitnodiging aan Nixon.
De presidentwasverstandiggenoeg om tewaarschuwen tegen alte groot optim isme overderesultaten van dekom ende besprekingen;ookwenstehi
jnietste

zeggen over deonderwerpen die KissingermetTsjoeEn-laihad behandeld,
maarhetisduidelijk,datZuid-vietnsm,Formosa en detoelatingvan Peking
tot de Verenigde N aties op de agenda m oeten hebben gestaan.

Eigenlijk hebben wijdaarmee ook die kwestiesgenoemd die voorbarig optim ism e m oeten afrem m en.Peking heeftwe1interesse in toelating totde Verenigde N aties, m aar het wi1 tot nu toe absoluut niets weten van een tweeChina-politiek zoalsdie in W ashington en eldersnaarvoren wordtgeschoven;

heteistTsjiangKaiTsjekszetelin deVeiligheidsraad op en deuitstotingvan
Taiwan uit de organisatie.

Hetisannnemelijk,datNixonhooptdatPekinginvloedzalkunnenuitoefenen
opHanoiom deVerenigdeStaten demogelijkheid teverschaffen zich opeen
zoeervolmogelijkemanieruitVietnam terugtetrekken;hetisookbestmogelijk,datMaoerprijsop steltdatereen eindekomtaandeVietnameseoorlog.
HetisechterdevraagofChinain staatisom Hanoizovertekrijgen;hetligt
voor de hand datH anoi- steeds sterk nationalistisch georiënteerd en ook
vroeger reedsM oskou tegen Peking uitspelend - nu m eernaar M oskou gaat

overhellen en ditza1zich deze kansom hetChinese prestige teondermijnen
niet zo m aar laten ontnem en.
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Daarmeezijn wijalaangeland bijdereactievan dediversemogendheden op
het aangekondigde bezoek. Schrik en beperkte woede op Form osa;weinig
enthousiasme in Tokio, waar m en evenmin a1s elders op de hoogte was
vu deAm erikaanseplannen en zich alstrouwebondgenootvan deV erenigde
Staten in de steek gelaten voelde;nietgem eende instem ming in Saigon;duide-

lijkegoedkeuring in diverse Westerse landen.En Moskou?
Nixon verklaardeuitdrukkelijk datzijn China-politieknietgingten kostevan
oudevrienden (Formosa)en nietgerichtwastegen enige anderenatie (Rusland).MaarhoezietBrezjnev dit?Allealdan nietoprechtem gingen om de
meningsverschillen tussen Moskou en Pekingbijteleggen hebben geen resultaatgehad.Beidepartijensprekendaarovergrensgeschillenenverwijtenelkaar
afwijkingen vandezuivereleer,maarhetgaateigenlijk overdehegemoniein
deAziatischecommunistischewereldenuiteindelijkinhetwereldcommunisme.
En alwordthetve- ijtvan Mao aan Moskou dathetlaatste heultmethet
Am erikaanseim m rialism e,doordecontacten van Peking m etW ashington wat

vreemd en mogelijk voorMao minderbruikbaar,Mao houdterin elk geval
een vergroting van zijn prestige in de wereld aan over.En hieraan kan de
Sovjet-unienietzondermeervoorbijgaan,te meerdaar ook in anderevoor
RuslandbelangrijkegebiedendeChineseinvloedgroterwordt.Inditverband
wijzen wijnaarZuid-oost-Azië,waarPeking reeds lang steun verleentaan
Pakistan en waar nu na het hardhandig onderdrukken van de pogingen van

sjeik MoejiboerRahmanom een onafhankelijk Bengalen te stichten demogelijkheid van een conflict tussen Pakistan en India levensgrœ tis geworden
tengevolgevan deguerilla-activiteitenvan deBengaalsevrijheidsstrijdersen de
voor India niette verwerken stroom van Bengaalse vluchtelingen a1s gevolg
van hetm eerdan hardhandige optreden van de Pakistaanse troepen.D e situatie

waarin Rusland zoals in Tasjkentin 1966 bemiddelend tussen beide kon
komen,isverleden tijd,maarMoskouvoeltertochweinigvoorom hetterrein
geheelaan Peking over telaten en slootdaarom m et India een niet-aanvalsverdrag,waarinbeidepartijenelkaartevenshulp beloofden tegen een agressor.
Ook elders verliest Rusland aan invloed; Egypte gaat steeds m eer een eigen

weg en spreektherhaaldelijkoverdenoodzaak geweld tegen Israëlte gebruiken,hetgeen nietstrooktm et de opvattingen van de Egyptische wapenleveranciersin M oskou;in Soedan wistN um eiry een aanvankeli
jkgeslaagderevolutie
tegen zijn bewind toch nog metEgyptische en Lybische hulp de kop in te

drukken,waarnahijeenhevigejachtopdecommunisten,aan wiehijderevolutionaire poging verweet,begon,hetgeen leidde toteen verslechtering van de
verstandhouding met M oskou.H et ontstaan van een federatie tussen Egypte,
Libiëen Syriëm etdealaangekondigdetoetreding van Soedan isvoorM oskou

alevenminaangenanm,daarstrijdtegenlsraëlhetvoornaamstepuntvanovereenstemmingis,en hetismogelijk datertoch waarheid zitin de geruchten
over zeergeheim gehouden contacten tussen Rusland en Israël,om datM oskou
er veel aan gelegen is niet in een groot conflict verzeild te raken.Overigens

moetenwijnatuurlijk afwachten hoelangdenieuwefederatietussen dezeArabische staten hetzaluithouden.

71

Politiek Overzicht

Een versterking van deChinese invloed isook m erkbaarop deBalkan;Albaniëwasreedslang pro com munistisch-china;Ceausescu van Roem enië zocht

ookreedsenkelejaren geledencontactmetPekingom sterkertestaanin zijn
pogingen om zich onafhankeli
jkerop te stellen tegenoverRusland,terwijlde
laatstetijd ook depresidentvan Joego-slaviëmeertoenaderingzoekt.Beiden
hebben hiervx rgrondigeredenen;beiden zijn bevreesd datMoskou zich op
eenvoorhem geschiktogenblikza1beroepenopdeBrezjnev-leervan beperkte
souvereiniteit van de landen in de com m unistische wereld. Om Ruslu d de

gelegenheidteontnemenideologischeafwijkingen inRoemeniëa1svoo- endsel
vooreeningrijpen tegebruiken gingCeausescu ertoeoverinzijn land harder
op tetreden tegen bourgeois-invloeden om zo dezuiverheid vu decom m unis-

tische leerte bewaren.Dezehouding en de mogelijkheid datCeausescu a1s
interm ediair tussen W ashington en Peking optrad,irriteerde M oskou toch zo
hevig,dat Boekarestnietwerd uitgenodigd voor topbesprekingen op de K rim .

Mogelijk wachtRusland een gexhikterogenblik om in tegrijpen af.Ditzou
kunnen komenalsin Joego-slaviëTito overlijdt.Demaarschalk is79jaaren
maaktzichernstigezorgen overhetvoortbestaan vanzijn landa1sdebanddie
hijwisttehandhaventussendezesrepublieken en tweeautonomeprovincies,
wegvalt.Hijprobeertdegevaren tebezweren dooreen nieuw leidinggevend
orgaan in testellen van 22 uitdeverschillende delen van hetland afkom stige
leden onder Tito zelf als gekozen voorzitter en door grotere autonomie te

verlenen aandeverschillendeonderdelen.Ditzouopzichzelfalmoeilijkheden
genoeg opleveren en deze worden nog groterdoor de verslechterende econom ische situatie van het land.

Over een eventueeloptreden vu Rusland valtnatuurlijk weinig te zeggen;
angstvoortegrote invloed van Chinakan zowelleiden totmilitairingrijpen
a1sde Sovjet-unie hiervan doen afzien;angst voor een in Joego-slavië te
voeren guerilla-oorlog - vooropgezet dat de onderlinge saam horigheid in het

land bewaardblijft- kan ookvaninvloedzijnop Moskou'sbeslissing.
Hetisaannemeli
jk datdepositiewaarin M oskou zich bevindt,ook zijn weerslag heeft op de Russische houding tegenover het W esten. Het stelt steeds

groterprijsopverbeteringvan deverstandhoudingmetdeVerenigdeStatenen
de daarm ee verbonden landen.V andaar een soepeler houding in de SALTbesprekingen, die in diep geheim voortgaan, m aar waarvan gezegd wordt dat

ernog ditjaareen akkoord totstand zou komen.Zijn ditmogelijk vrome
wensen, realiteit is hetpas gesloten vier-m ogendhedenakkoord over de status

vanW est-Berlijn,waardooreen eindekwam aan een kwestiediegedurendede
laatste25jarenherhaaldelijkannleidinggaftoternstigespanningen.InW estelijkekringen ismen overhetalgemeen tevreden;Rusland waarborgthetongehinderdverkeernaaren van destad en belooftverbeteringvan deverbindingen

tussen hetoostelijk en hetwestelijk deel,datgeen constitutioneeldeelvan de
Bondsrepubliek is en niet door Bonn wordt geregeerd, daarmee echter wel

specialebindingheeft.VoordeDDR isdeovereenkomstmoeilijkteaccepteren
alheeftzijereenzekereofficiëleerkenningaanovergehouden- maarhet
Rtlssischeverlangennaarratificatievanhetverdragvan deSovjet-uniemetde
-
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BRD en dattussen W arschau en Bonn heeftde doorslag gegeven.Onderlinge
besprekingen tussen beideDuitse luden moetennogveelmoei
lijkhedenuitde

weg nzimen,maarmogelijkzalook hierMoskou zijn invl-.d dœn gelden om
een goed resultaatte bereiken.DeSovjet-uniewenstnu eenmaalhetkl
imaat
teverbeteren voorhaar reeds1= g geleden vx rgestelde Europese veiligheids-

conferentie;hetkan zich du gedektvoelen au zijn Westgrensen meeraandachtaanhetOostenwijden.OokaanhetZuid-Westen?

Dollarin #eVJJ;
Nixon hoopt metzijn gewijzigde China-politiek natuurlijk de kans op een
spoedig einde vu de xrlog in VieGpm te vergroten;alshijhierin slaagt,
zouden zijn ku sen op een tweede nmbtstermijn stijgen.Maarhijweetook,
datv* r de Am erika= se kiezer de binnenlandse ontwikkeling zwaarder telt

du debuitenlandse.Hijontdekteplotselingdaterietsgedau moestworden
aan de zeerongunstigebetalings-en hu delsbalansen aan de zware speculatie

tegendedollar.Totnu toewashijsteedseengrootvoorstandervu een vrije
econom ie,m aarde voortdurend verslechterende toestnnd kwam hem te staan

op emstig verlies aan populariteit.Vandaar dathijnu een tegenovergesteld
stadpu tgaatlnnemen en juistdie maatregelen neemtdiehijin voorgaande
jaren steedsopenlijk heeftve- orpen.
Zelfnoemde hijzijn maatre.
gelen de belangri
jkste sedert40 jaren,daa= ee
ve- ijzendnaardeNew DealvandedemocraatRoosevelt.Hijzetteplotseling
deinwisselbaarheid van dedollartegen goud stop om de rustin deintem atio-

nalemonetairewereld teherstellen,kondigdeeen loon-en prijsstop au voor
90 dagen,verhoogde metenkeleuitzonderingen de invoeaechten met10% en
besnoeidede federaleuitgaven en debuitenlu dsehulp om zo dewerklx sheid

teverminderen en deeconomiete stimuleren.Eigenlijk nnm hijhie= eeeen
belangrijk deelvu heteconomischeplan van deDemocraten overen alshij
succesheeft,ontkrachthijdeopposiueenkantotopzekerehx gtehaarwinst
opstrijken.
Zijn beslissingom dedollarnietmeertegen goud in tewisselen heeftechter
gevolgen voor hetinternationaalbetalingsverkeer,datsedertde overeenkomst
vu Bretton W oodsin 1944 berustop de dollar en komtin feite neerop een

devaluatievu dezemunteenheid.DaarNixondeschijn vanonaantutbaarheid
vu deze muntwilophouden,achthijhetbeter datandere munteenheden
revalueren.Dezem aatregelen deverhoging van deinvoerrechten hebben ernstige gevolgen voor hethandelsverkeer en roepen rem M scenties op aan de

dertigerjaren,tœntengevolgevan soortgelijkemaatregelen dewereldverdeeld
raakte in econom ische blokken,waardoor de internationale handelpraktisch
stil kwnm te liggen,hetgeen weer leidde tot een econom isch imperialism e.
Speciaalde export van D uitsland en Japan wordt ernstig bedreigd en dit heeft

weergevolgen voortalrijkeanderelanden,om vandievoortalrijkeontwikkelingsgebieden Latijns-Amerika maarniettespreken.Nixonsmaatregelen
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roepen tegenm aatregelen op en noch een handelsoorlog noch het ontbreken

van min ofmeervaste wisselkoersen zijn zaken waarde geheelwereld mee
gediend is.

Dediverselanden zouden geznmenlijk naareen oplossingvoordemonetaire
problem en m oeten zoeken,m aar daarvoor is samenwerking nodig en deze
ontbrak nietalleen op devergadee g vu deEEG -landen in Brussel,waarm en

hetnieteenskonwordenoverpositievevoorstellen om demoeilijkhedentelijf
te gaan.
En wat te verwachten van Japan? Tokio werd drie minuten voor de officiële
m ededeling van het bezoek van Nixon aan Peking ingelicht en voelde zich
daardoorm iskend;nu werd hettien m inuten van tevoren m eegedeeld,m .a.w .

zonderx k maarenigszinsin staatte zijn geweestmee tedenken overeen
maatregeldietoch uiterstbelangrijkisvoordeJapansebelangen.
Maar a1s Nixon zijn persoonlijke economische adviseurs van vandaag op
morgen volkomen in de steek laat,wat kan dan een verre bondgenoot tegen

Pekingverwachten,zekeralshijmogelijk overbodigwordt?
10-9 -'71

J.Oomes

België

DeBelgen zl
jn arrangeurs
Vakantiegeeftje de gelegenheid de zaken eensvan op afstand te bekijken.
In septemberterugkijkend op hetafgelopen seizoen,kom je dan gemakkelijk
totdeconclusie:deBelgenzijnarrangeurs.Zijwetendeboelzoteregelen,dat
allesgoedblijftdraaien,maarhoedatgebeurtisnietzoduidelijken waarhet
uiteindelijk allemaalnaartoemoet,nogveelminder.De Belgische politiek is in
feite niets anders dan één grootarrangement.Na elke onderhandelingkun je
een compromisve- achten waarin nog nauwelijksenigeresten van hetx rspronkelijk opzetzijn te bespeuren.Zo was de rondwetsherziening zonder
twijfelopgevata1seen grootsehervo= ing vu deBelgische Staat.Maarom
dieerdoorteblnnen krjgen moesterlinksen rechtsen in hetmidden zoveel
onderhu deld worden,dat'hetcultureelfederalism e,heteconom isch regionalisme,en hetpolitiek unitarism egeen com positieisgewordenwaarvan praktisch

niemand nog een jota begrijpt.Wie daareen drama van maakt,heeftniets
begrepen van dementaliteitderdierbareBelgen.Zijgeven een aparte plaats
aan aldatofficiële gedoe.Leven en instim tionalisering houdenzi
jgescheiden.
Juistdatstelthen in staatallestelaten m archeren zonderdaterook m aariets
echtgeregeld is.

Midden augustuswerdenwijnog eensverrastdx rhetKoninklijk Besluitdat
de leden van de Gewestelijke Economische Raad (GER) voor Vlaanderen
benoemt.Allepartijen vonden erdehordevan deoudegetrouwevrienden in
terug,dieineenoneindigelitanievan dergelijkeraden zetelen.Van demeesten
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van hen was totop datogenblik volkom en onbekend datze genoeg van econo-

mie afwisten om erraadin tekunnen geven.En dan steljejedevraag:hoe
kan datnu m archeren? M aar dat is een verkeerde redenering.D ie raad zelf

hoefthelemaalniettemarcheren.Hijwordtopgerichtalseen soortreservaat,
w aarin volkom en apartheid allerleipolitiekeen anderestrubbelingen uitgeleefd

kunnen worden;dan kan ondertussen heteconomischeleven rustigzijn eigen
gang gaan.
Elke politieke ofsocialecrisiswordtopgelostdooreen nieuwe reeks raden te

voegenbijdemassadieweeralhebben.Maarzijvormenhetgeheim vanonze
goede gang van zaken.In een klein land alsBelgië lopen alle m ensen die iets
te vertellen hebben, elkaar regelm atig tegen het l
ijf.Dus worden er raden
gecreëerd - die officieeleen ander doelhebben - waarde prom inenten al

hun frustratieskwijtkunnen (een raad perfrustratie)en waarzeruimschoots
de gelegenheid hebben elkaarde huid vo1teschelden.Na de vergadering kun-

nen zijdan metopgeluchtgemoed aanhetwerkgaan,terwijlallebeslissingen
in één enkelcomité genomen kunnen worden,waar regering en sociale partners,alvolkom en afgereageerd,elkaar kunnen ontm oeten.
W anneerkomthetm om entdatdeBelgen zelfuithetnetwerk van hun raden

nietmeerwijsraken?Erkomen erimmersaltijdmaarbij,erworden ernooit
afgeschaft.Nemen we bijvoorbeeld 'indeling van België in gewesten'(107
quater).Dit artikelvan de grondwetmoet nog volledig worden uitgewerkt,
m aar ondertussen wordt a1, ingevolge een andere wet,een volledige structuur

van economische regionalisatiemetGERSen GOMs (gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen)uitgebouwd.Erisechtergeen gevaarvoor verwarring.
Elke raad iserimmers gekomen om zijn eigen specifieke reden.Over het
algemeen vervaagt hetofficiële doel datbij de oprichting voorzat,vrij vlug.
Vanaf dat ogenblik is de bestaansreden van de raad definitief aanvaard.

Zo isdealgemenehoofdbekommemisbijdeoprichtingvan GERSen GOMs
nieteen democratische economischebesluitvormingmogelijk temaken,maar
sim pelweg de BSP tevreden te stellen die hierover enkele congresbesluiten had.

Nu kan deregeringtenminste doorwerken met(voorlopig)tevreden socialisten.
Wekregenerookeen planbureau en een DienstvoorNijverheidsbevordering
bij.Nukomen erzondertwijfelflinkeeconomischeplannen,maarwiezeza1
uitvoeren,isnietvoorzien.D athoeftook niet.Socialisten plannen graag.D us
laatm en hen doen,m aardeindustriëlen plannen hun eigen weg,en zo isiedereen tevreden.W e hebben nog niem and ontm oetdie gelooftin een nationale

dienstwaarvan detallozeambtenaren deprivé-nijverheid een nieuw dynamisme en één genialeinspiratiezullen geven.M aarnaarverluidtheeftéén van de

regeringspartijen een onbedwingbarelustom benoemingen tedoen,en daaris
die dienst goed voor.
Ondertussen ploegen de Belgen voort.A llem aalwat'liberaal',datwilzeggen

individualistisch.Iederwi1'
zijn eigen plantrekken',en heefteenbroerjedood
aan plannen die anderen voorhem maken.Een voorbeeldjedaarvan vonden
webijdokterWynen,dieop4 septemberop destichtingsvergaderingvan het
Belgisch V erbond der Syndikale Artsenkam ers een toespraak hield over de
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houdingvan deartstegenoverdemaatschappij.Hijverklaarde,echtwaar:'1n
feite kom teen gezondheidsbeleid erop neer in koelen bloede tebeslissen wie

mag leven en wiemoetsterven'.Hijwasnietbereid die 'tragische optie'te
nem en.Ten m inste nietsam en m etanderen.W elindividueel.
Een anderhx fdthem a in hetBelgische arrangeren kom tvoortuithetfeitdat

we metvele soorten volk moeten samenleven.Erzijn Vlamingen,W alen,
D uitstaligen en m ensen uitde Brusselse caleidoscoop.W e kennen klerikale en
antiklerikalestrom ingen,gelovige christenen en christenen die alleen nog m aar

hopen,religieuzesocialistenensocialistischegodsdiensthaters.Erzi
jn zelfsnog
vreem delingen in hetland,in bepaaldegemeenten zelfstot30% van debevol-

king.Om ditallegaarjein een klein land zoetbijeen tebundelen,iseen vernuftig systeem uitgevonden van grendels, pariteiten, sm ciale m eerderheden,
evenredige vertegenwoordigingen en alarm procedures, zodat niem and
de
vreem delingen tellen nietm ee - ook m aar enigszins gem inoriseerd zou wor-

den.Ditterealiseren iseen heelbelangrjkebezigheid van depolitiekeonderhandelaarsenookbijdegrondwetsherzieningzijn heelspannendeogenblikken
geladen en ontladen naargelang de vertegenwoordigingen balanceerden ofgecom penseerd konden worden door andere niet te versm aden voordelen. Zo
ontstond ook de m erkwaardige sam enstelling van hetagglom eratiecollege voor
Brussel:pariteittussen Vlam ingen en Franssprekenden,de voorzitter uitgezonderd.D eze uitondering was een doorslaggevende compensatie.N iettemin
za1 het een ware heksentoer worden om dit college samen te stellen,daar de
beloofde pariteit gecombineerd za1m oeten worden met de evenzeer beloofde

evenredige vertegenwoordiging.Die evenredige vertegenwoordiging,waarbij
allepartijen meepikken uitdebestuurspot,lijktpolitiek welknettergek,maar
zo wordthetmogelijk deBrusselsezaak tearrangeren.
Trouwensheelditagglom eratie-en federatiegeval,waarvoornogeen twintigtal
uitvoeringsbesluiten genomen m oeten worden,hangtheelsubtielaaneen.N aast
de technische behoefte aan een aggl
omeratievorming voor devijfgrote steden

ginghetereigenlijkom,doordefameuzegordelvan smaragd- deVlaamse
federaties rond Brussel - de Brusselse expansiedrang in te perken. Gezien
hetechter enigszinsopzichtig is voor Brusselalleen een uitzondering te m aken,

heeftmen ermaarineenseen algemeneregelbijgeveegd,dusvoorheelhet
land vijfagglomeratiesen daarbuiten federatiesvan gemeenten.M aarenkele
parlementariërs-padijmensen hebben tijdig uitgerekend welke electorale gevolgen deze nieuwe structuren tot stand zouden brengen.Ze kwamen tot erger-

lijkeminderheden en kregen de schrik op hetlijf.Maarook hierwerd tijdig
de oplossing gevonden: buiten de Brusselse contour legt de wet geen enkele

verplichtingop,zodatalleskan blijvenzoalshetwas.Goedgearrangeerd.Ook
hetvoornemen om de vele duizenden piep-kleine en dus onbestuurbare (geen
middelen) gemeenten tot grotere eenheden samen te voegen kreeg dezelfde
oplossing.Er zetelen zowat99 burgem eesters en 255 gem eentem andatarissen
op de390leden in hetparlement,dieergewoon nietsvoorvoelen om gem een-

ten tefusillerenen wiekanhenongelijk geven?Zekernietdekiezer.
Ditbrengtnatuurlijk mee datonze politicivele mandaten cumuleren.Een
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onderzoek wees uit dat onze knm pioen-cumulard 23 zetelsverzamelt.D it is

spreekwx rdelijk geworden voordespreidingvan demachtop zijn Belgisch:
onvoorstelbaarveelzetelsonderéén gat,maardan natuurlijkondereen breed
en competent gat.(Onze kinderen zingen:M ohamed is groot,M ohamed is
machtig,hijheefteen broekvantweemetertachtig).
Iederkan begrijpen dathetdusvan hetgrootstebelang isdatde bestaande
m achtsverhoudingen nietuithet evenwicht geraken,zodat er geen w anorde
komtin ditvx rtvarend lu d.D atishetook watm en beoogtmethetcultuur-

pactdatin deeerstkomendetijd moetworden uitgekiend na debeloften van
juli,toen de PVV in ruilvoor deze compensatiehaarstemmen gaf aan de
cultuurautonomie.Er lopen hardnekkige geruchten dat de m ensen die deze

ideelanceerden,vooralbeoogdentweebelangrijkezetelsindebeheersraadvan
de BRT te beschermen door het bevriezen van de benoemings-en subsidiëringspolitiek.M en speurde im m ers gevaar nu de federalistische cultuurraden
vanaf1 decem berautonx m ietsb mnen gaan doen.
V an die gelegenheid hopen som m ige verlichte geesten gebm ik te m aken om
bepaaldebegeerdevx rdelen in hetvernieuwdeschoolpactaftekopen m ettoegevingen in het culm urpact.D it is weer een schitterend voorbeeld van de
onvolprezen handigheid van de Belgische politiciom doorkoehandeldebeste
com prom issen te bereiken die iedereen die wat is of wat heeft, tevreden
stdlen.En zowat alles kan tegen alles geruild worden.D e Bm sselaars die

ruend waren om hetkeurslijfrond B-ssel('non au carcan),ietswatgeen
mensin BOsselve= ag tebegrijpen,paaidemen metde '
liberté du père de
fnmille'.DeVlnmingen lietmen debeschimpte 'm erdefnmillie'slikken meteen
ferm e slok uit de staatskas voor het uitbouwen van de infrastm ctuur van

Vlaamse Khooltjes en peutertuinen.Op 1 september schoten er een 45-ta1
peuteA intjes,dehelftvan hetgeplu deautal,in gang;zijproberennu ieder
gem iddeld 10V laam sekinderen op tevoeden in dem oedelaal.

W ie zich metfijnzinnig genoegen wi1veru eukelen in de Belgische politieke
tactiekmoetnu nauwkeurigdezaakvan deVoervolgen.Eedijds,inbemchte
tijden,zijndezezesgemeenten losgeweektuitWalloniëen aanLimburgtoegevoegd als bescheiden com pensatie voorK omen-M oeskroen,dat over de taal-

grenswerdgeveegd.Eengrotemassamensenuitdezezesgemeentenzijnnooit
invervoeringgeraaktoverditarrangementen willenditnuweer- eenzijdig
dan- ongedaanmaken.Ditkreeginzachtevorm zijnbeslagin eenregeringsvoorstelen ligtnu a1s wetsontwerp ter tafel: de zes Voergemeenten vallen

rechtstreeksonderhetRjk en blijventochVlaamsgrondgebied.Dezeheksentoerbleek deenig mogelijke oplossing maarwektongenoegen en zetkwaad
Vlaam sbloed.

DeVoerkwestiemaakte1k politiek steekspelmogelijk.Flamingante Cvp-ers
die een deelkiezersterug w illen halen uitde Vu -stal,dreigen de regering er
over te laten vallen.Voor Leburton en Co kom tdit erg gelegen.A1s de CVP-

PSC uiteenvallen overdeze kwestie,wordtde BSP de sterkste partijen dus
Leburton eerste minister.Ook de Brusselaarskijken met genoegen naar de
Voer.Hetwerd tijd datVlamingen en W alen die elkaarbegonnen te verstaan
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om deBrusselsepretentiesintedi
jken,weertegen elkaarinhethamasworden
gejaagd.Deregeringzelfhoudtdezaakwatin reserve,zodatze,alszetœh
zou m oeten vallen,kan kiezen tussen een Vlaam s-W aals of een financieel
motief.

Ditprachtige spelwordtmogelijk gemaaktdoorde Belgische pers.Eenpaar
Vlanmsekranten trachtenhun lezerstalop tedrijvendoorom strijd in debres
tespringen voordeVoer.Anderzijdskon voorvakantiekopijgezorgd worden
dx r drpm atische verhalen te schilderen over onze financiële situatie. H et
invoeren van deBTW zou totram pzaligetekorten in de staatskasleiden.N aar

wevernamenuittotnutoealtijdbetrouwbaargeblekenbron zou deBTW het
nogzo slechtnietdoen.Erzijn een vijfmiljard minderinkomsten dan voorzien,wataltijdnogwelgeregeldkanworden.Maara1sdittekortwordtsamengeteldmetbijvoorbeeldeen dertienmiljard dienodig zouden kunnen zijn om
aan de syndicale eisen van hetoverheidspersoneelte voldoen,dan wordthet

mogelijkeenfinanciëlecrisistearrangerena1sdatinteressanterisom meenaar
de verkieziagen te gaan.

Zo leven wijBelgen in een gezegend land,waarnietsgeregeld is,maaralles
marcheert,waarjehonderden redenenvindtom jekwaadtemaken a1sjedat
wenst,maarwaarjeje ook perfectgelukkig kuntvoelen omdatje altijd je
'goesting' m ag doen.

Erisgeensprakevanruimtelijkeordening;iederheeftzijn eigenhuisenbouwt
waar en wanneerhethem lust.Pas a1sde wanorde onuitstau baar wordt,wordt
eenm inim um regelingaanvaard.Ditisdan zo verrassend nieuw voordeBelgen,

datelke partijmetditthema naar deverkiezingen wil.Elke stad die zich
respecteert,wi1haareigen luchthaven en zeehaven.Zo hebben wijzelfsverschillende zeehavens midden in hetland.W e halen fabrieken binnen die m en
in N ederland nietwil.Erworden leidingen gebouwd om pitch te vervoeren,

maarop deplaatswaarhetgoedjemoetbinnenkomen,wordthetgebruik ervan
verboden.De farmaceutische firma'sworden doorde éne ministerwettelijk
verplichthunprijzen tedoen dalenom derekeningen van deziekteverzekering
tesaneren,maardeministervan EconomischeZaken maaktereen lijstjemet
uitzonderingen op.
Ook de dollarcrisis wordt voorlopig - in Europees verband - weggearran-

geerd.Hoekunnen wetegelijkertijd VS kapitaalen '
know how'aantrekken
voor onze investeringen,weigeren onze zogenaam de verdediging zelfte betalen
en de ontwikkelingshulp aan onzelaarzen lappen,en deA merikanen dwingen
tot een gezonde internationale m onetaire toestand? D e voorlopige regelingen

zullennogwelwatduren.Misschienzullen onzegezamenlijkezwevendegeldbeugelsdevriendschapsbanden tussen Belgen en Nederlandersdefinitiefgrondvesten.

W iemet2 datgearru geernietakkoord kan gaan,bmnen wegelukkig troos-

ten.Deverkiezingen zijnnietmeerzoveraf.Danza1allesveranderen.
12-9-'71

Rita Jolie-M ulieren W ard Bosm = s
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Depressiein de A v/e/
Iiteratuur?
Van 29 jllnitot 2julivond in M oskou
het vijfde schrijverscongres plaats. Er
werd vierdagen lang bijna ononderbroken gepraat, m aar de afgevaardigden

t
@
kwetsbare plaats 1
11 de ideologische

strijd.Zoalstotnu toe zullen partij en
volk geen pogingen dulden - van welke
kant die ook gedaan zouden worden Om Onze wapens af te stonapen of ons
vu ndelte besmeuren.A1s œn schepper
van literatuur de Sovjet realiteit belastert, onze ideologische tegenstanders

hadden eigenlijk niets te zeggen. De helptom tegenhetsocialismetestrijden,
grauwe œ ntonigheid van de declamato- dan verdienthi
jslechtséén ding:de a1rische verklaringen werd maar zelden
door moedige woorden onderbroken.
M en hoeft nietlang te zoeken naar de
redenen Mervoor.K.Simonov sprak die

gemene verachting'.Er werd geen naam

den het vertrouwen te rechtvaardigen

nev heelonderdanig,maarwistdooruit-

genoemd,maarhetiswaarschijnlijk dat
hijop AlexanderSolsjenitzyn doelde.
Natuurlijk moest ook een zo partijgeaan heteind van zijn redeheelduidelijk trouwe schrijver a1s de Nobelprijswinuit:'
W e Zjn naarditcongresgekomen naarMichailSjolochov op departijdaj
met hetvaste voornemen door onze da- eengroteredehouden.HijvolgdeBrezldat het XXTVe partijcongres ons ge- voerige beschouwingen,zelfs teruggaanschonken heeft'.Er vielniets te zeggen, de totM axim Gorki,zichzelf en de ou-

omdat op het genoemde partijcongres dere generatievan schrijversvan dekri(aprilvan ditjaar)de grote lijnen voor tiekvrijtepleiten.Ook hijnoemdegeen
een verdere ontwikkeling van de litera- namen, viel niet uit tegen mensen die

tuur alwaren vastgelegd.De schrijvers van dejuiste weg afweken,doch constahadd
me
tedne nu
besl
nO
uit
genslevcaht
nshe
de
tt
pa
aak
rtijo
cm
onghe
res
t teerde fijntjes: 'Over iemand die men
veracht, spreekt men niet. Dat zou te-

eens te zijn en beterschap te beloven, veeleerzijnl'Sjolochov herhaalde nog-

wantBrezjnev had hun op hetconjres m aals dat de oudere generatie nog een

veelkritiek gegeven.Zijn vem ijtluldde taak had, omdat men op haar in elke
m et name dat men zich nietvoldoende om standigheid en onder elke voorwaarinspande.Hijdreigdemeteenverscherp- de kon rekenen.
tecensuur:'Ongetwijfeld zouden desuc- Ditpleidooivond zijn tegenhangerinde
cessen van de Sovjetliteratuuren kunst redevan Jevtoesjenko op hetschrijversnog belangrijker zijn en de fouten nog congres,in zoverhijallereersttotwaarsneller verbeterd,a1s onze literatuur-en dering van de jongere generatie opriep.
kunstkritiek actiever de partijlijn zou 'W ijzijn ertrots op'
,zeiJevtoesjenko,
doorvoeren, actiever zou optreden ...'. 'dat de eerste mens in de kosm os,onze

Belangrijk is de volgende passage in voortreffelijke Juri Gagarin,een mens
Brezjnevs rede:'De makers van litera- van onze generatie was, een generatie
tuur en van kunstbevinden zich OP een die door de grote vaderlandse oorlog is
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opgevoed. Mijn leeftijdgenoten staan stelde Jevtoesjenko hiertegenover:'Een

ook heden ten dage aan het roer van van de grootste verworvenheden van het
ruimteKhepen,en hetenigeroerdathun socialisme bestaat hierin dat het woord
thans niet wordt toevertrouwd is helaas '
'schrijver''bij ons klinkt a1s ''
leraar''.

hetroervan onze literatuurtijdschriften. W erkelijk leraar zijn heeftnietste maMen denktnog altijd dat wij kinderen ken met didactiek en moraliseren. De
zijn en datmen het volwassenenspeel- grote leraar M akarenko was nooit een

goed niet aan onze handen kan toever- droge redeneerder,maareen kunstenaar-

trouwen.Maarnu zijn wijkinderen die psycholoog....Bijeen goedeleraarZjn

zelf weer kinderen hebben en dat geeft er gœ n vragen die men nietm ag stellen.
ons een nog groter verantwoordelijk- Anders houden de kinderen op metvraheidsgevoel a1s vroeger, toen we nog gen als ze merken hoe hijuitvluchten
alleen voor ons zelf verantwoordelijk zoekt en hen aanblaft. En toch is er
W aren .

nietszo gevaarlijk a1s een gewelddadig

verdrongen vraag.Zo zou er in de lite-

Jevtoesjenko, eens het enfant terrible ratuur ook alleen maar een verboden
van de Sovjet literatuur,ging veel ge- manier moeten zijn om thema'saan te
matigder te werk als vroeger. Volgens pakken, maar geen verboden thema's.
hem was hetnu nietde tijd om lawaai Feiten verzwijgen overheteen ofandete m aken en te weeklagen,maar om de
afgelegde weg grondig te analyseren,om
de eigen fouten en successen en die van
anderen te overdenken.Toch bevatte de

re deel van onze geschiedenis of deze
feiten onder een bepaalde hoek belich-

ten,afhankelijk van conjuncturen,naar
de behoefte van het ogenblik,is in de

rede van Jevtoesjenko heel wat explo- literatuurerg gevaarlijk,wantliteratuur
sieve passages die men kon opvatten a1s is emotionele informatie en een onvolœn verkaptantwoord aan Leonid Brezj- doende gdnformeerde of verkeerd gdn-

nev.De secretaris-generaalvan de Com- form eerde lezer is geen volwaardig 1id
munistischePartijhad namelijk ook ge- van de gem eenschap'.
zegd: 'Bepaalde mensen hebben geproelhandig weesJevtoesjenko erop,dat
beerd de pluriformiteit van de huidige He
de
Sovjetlezer- wederom een verworSovjet maatschappij te reduceren tot venhe
id van het socialisme - 'de beste

probl- en die onherroepelijk tot het
verleden zijn gaan behoren dank zijde
moeitediedePartijgedaan heeftom de
persoonsverheerlijking en de gevolgen

lezer ter wereld'is.En een dergelijke
lezer is volledig in staat om hetwerke-

lijk begaafde te onderscheiden van het
mi
ddelmatige,evengoed a1s hij een sadaarvan te overwinnen. Een ander exire van een boosaardige venijnigheid
treem puntdatook bijeaigeliteratoren t
weette onderscheiden.
voorkwam, Zjn de pogingen om ver- M aar de stem van de thans 38-jarige
schijnselen uithetverleden,die doorde chrijverbleefde stem van een roepenPartijzeerbeslisten principieelafgewe- s
de in de woestijn.Zelfstandig denken
zen zijn,goed te praten en voorstellin- werd op dit schdjverscongres niet gegen en opvattingen te handhaven die inaagd;hetwas zelf een documentvan
gaan tegen het nieuwe en creatieve dat vr
onzelfstandigheid.Van de tribune klonk
de Partij in de laatste jaren in haar lleen maar,mettwee ofdrie loffelijke
praktische en theoretische arbeid heeft a
uitzonderingen,'his master's voice'.
gerealiseerd.Eijenlijk ging hetin het RobertH otz
ene zowel a1s ln het andere geval om
pogingen om de betekenis te verkleinen

van datgenewatdePartijen hetvolk al

gepresteerd hebben en de aandachtaf te D ood en aanwezi
gheid
leiden van deproblemen van het hedendaagse leven2van de constructieve koers De dood heeft de mens alt
ijd beziggevan de Parti)en van de creatieve arbeid houden.Isheteindevan zi
jn leven ook
van deSovjetmens'.
het einde van het leven? De vraag
Op eenzelfde schoolmeesterlijke toon dringt zich steedsweer onweerstaanbaar
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op.In alle cnlturen is zijaanwezig a1s onaal Instimut voor CatKh> e 'Lum en
toetssteenofsluitsteen van demenselijke Vitae'te Brussel,gewijd au hetthema:
zorg en het menselijke denken.Alge- Dood en Aanwezigheidl.De bundel bo
meen nemen de antropologen a1s stel- vatvooreersteen b- hrijvend deel,ge-

regel aan dat sporen van doden-of be- baseerd op intew iews en enquêtes nsngrafenis-riten,hoe primitief ook,onmls- gaande de doodsve- achting en haar
kenbaar wijan op menselijke weans. verwoording. Het tweede deel vergaart
Nu lijkthetwe1datdevooruitgang van vakkundig ondera eksmatedaal betrefwetenschap en tKhniekdehedendaagse fende de houdingen tegenover de dood,
meM afzlldig heeft gemaakt van œn de vrea voor de dood en de Zn die aan
dergelijkeonontkoom bare maarpijnlijke het sterven wordtgegeven.In het derde
vraagstelling, die onve= i
jdelijk œn deel gaat de aandacht naar spxifieke
confrontatie oproeptmetdebeyerkthei
d vragen van pedagogische en pastorale

van hetmenselijkebestnln.W 1e opgaat u rd:devoorstelling van de verrijzeis
in de verrassende ontdekkingen van œ n
zeer reële vooruitgang, gaat allicht de
vraag naar de begrensdheid van deze
vooruitgang uit de weg. M etœn is het
dan echter ook geboden de dood te ver-

en het Mem amaals aan kinderen en
adolescenten en hun begeleiding bijhet

overlijden van anderen ofbijhuneijen
vroegtijdigedood.Hetvierde deelbledt
een uiterstwaardevol overzchtvan het

doezelen voor hen die hem nabij zijn. huidige onderzoek,waarin M dré Godin
M ders bestaathetgevaar datserene of
beangstigende vragen vu hunnentwege
tot een ernstig beraad zouden nom n.
N aarmate kennis en techniek toena-

kernachtig de tot nu toe behandelde

vragen en de daarbijtoegepaste onderzoeksmethoden voorstelten afweegt.Tot

slotZjn tweebelangwekkendebijdragen

m en, wer
d œn rookgordijn opgetrokken

opgenomen van W illia H . Poteat et
rond allen die de dood onderOgen had- Denis Vasse.De eerste benadert a1s linden te zien.W ie regelmatig in contact guist en de tweede a1s psychanalist de
kwam m et stervenden,nam de gewoonte Zn van de eigen dood.
aan tegenover allen die in doodsgevaar Hetisonmogel
ijk in een kortbestek de
verkeerden stellig te beweren dat de vele facetten te behandelen die in de
dood nog ver af was of luchtig iedere zestien bijdragen van dezelijvigebundel
allusie aan œ n nakend einde afte wim- worden belicht.W e staan liever even stil
pelen. Achteraf troostte men zich met bil
-de ove-eginqdi
eGodintotconclude gedachte de overledene veel leed te sie van zijn overzlchtnaarvoren brengt.
hebben bespaard omdat hij niets had De vele studies sedert 1965 gepubligeweten.

ceerd.zijn praktisch alle gewijd aan het
Hoezeer een dergelijke houding ondoel- onderzoek van de houdingen en reactiO
treffend is,blijktten overvloede uit de van personen tegenover hun eigen 'na-

onbevangen en m oedige benadering die derende'dood.Zo goed a1s geen houdt
zich sedert een vijftaljaren hoe langer zich bezig metde ervaring van de dood
hoe sterker doorzetbijeen aantalpsy- van voor de bevraagden 'betekenisvolle'
chologen.Vooralin de Verenigde Staten personen of naastbestaanden Ook in de
en in Engeland werden heelwat onder- bundeli
sslechtséén van dezestien bijzoeisngen vericht aangaande de doods- drajen gewi
jd aan een dergelijke benaverwachdng van Zeken en stervenden en denng.En toch biedt allœ n een derge-

aangaande een augeyaste en oprechte lijke situatie de mogelijkheid om de

begeleiding van hen d1e vroeg- of laat- voorstellingen en de gedragingen, de
tijdig hun einde tegemoetgaan.
emotionele en de symbolische uitingen
In dealfde lijn werd hetvijfde 'Cahier ten overstaan van œ n acm eeldoorleefde
de psychologie religieuse', uitgegeven doodsew aring te achterv en en te ondoor André Godin, professor m
@ de derkennem Erblijven dusnog heelwat
godsdiem tpsychologie aan hetlntem au- onderzoeb gebieden om n die vragen om
1 M ort etPrëzenre.Etudes de psychologle,prdsentles par A.Godln.- T*q Cœ ea de

psycholo/e religignqe:5.EditionsLumen Vitae,Bnl<qel.1W1,340 pp.,BF.290.
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voerde toteen 'pan-energie',de zgn.or-

Hetverduidelijken van watnog te doen gonomie met panthdstische bijsmuk,
blijft,isen derzeerwaardevolleaspœ- vanaf 1938).Die twee tendenxn lijken
ten van deze bundel.Hij is dan ook zo antithetisch, het mlteriaal waarover
voor allen die met de doodservaring en wijbeschikken is daarenboven zo chaohaar begeleiding te m aken hebben, een tisch eiof (ten dele door Reich zel9
zeer wu rdevol werkinstrument,dat zo- gemanipulœ rd,dat een volledige en gewe1 een inzicht geeft in vele tœhnische nuanceerdeapproachnogalti
jdnietmo-

benaderingswijan en hun resultaten a1s gelijk schijnt te zijn.De Amerikaanse
een aansporing inhoudt om verder te bibliografie bijvoorbeeld is bijna vollewerken en te zoeken.
dig ontoegankelijk; zelfs Reichs weduwe,llse Ollendort kon voor haar bioRaymond Hostie

grafie jœn beroep doen op sommlje

Gebruik en m isbruik vJa
W ilhelm Reich
Het leven en het werk van W ilhelm

belangrllke documenten en andere b1bliografische gegevens. Bovendien is
Reich gestorven in gevangenschap,vervolgd door de United States Food and
Drugs Administntion. Kortom, genoeg
om van Reich œ n genialem endelaarof
een miskende wetenschapsman-m artelaar
te maken.

Reich (1897-1957)1zitten vo1contradic- Drienieuweboeken (onderdevele)over

ties, inconsm uentio en geheimzinnige het onderwery vormen een aaiei
ding
duisterheden.Een controversiële figuur om er even bl
j stilte staan.Naar het

bijuitstek,doordathijhetmoeilijkever- eerstez grijptde Reich-lezer met dankband trachtte te analyseren tussen het bare gretigheid:het pretendeert immers
m ycMsche van het individu en hetsocio- een kritische lectuurte Zjn,een poging
politieke vu de maatschapm lijke orde, om Reichs geschriften kritisch en gedemeerprxiesomdatMj(althansaanvan- tailleerd door te lezen samen metde 1ekelijk) de seksuele revolutie trachtte te zer.M aar dat valterg tegen.H et twee-

kopmlen aan œn ruim mutschappelijke deligewerk van SinelnikoffisdoorZjn
revolutie.Hetgevolg was,dathijin het onvolledigheid,Zjn gebrek aan devoor
begin van de jaren dertig zoweluitde zijn opzetnoodMkelijke vulgariserende
Internationale Psychoanalytische Vereni- helderheid en Zjn tekortaan inzichtin
ging a1s uit de Communistische Partij de context zo goed a1s onbruikbaar.
vverd !estoten.Later trachtte hij xn Omgezet in het Frans,wordt Reichs al
misschlen nog meer gewaagde sym biose niet zo heldere schrijftrant eerst recht
te ontwerpen tussen het individu en de

onverstaanbaar.N og vervelender is,dat

natuur. Zil
-n werk en figuur 1ijken
voorlopig onvatbaartezijn,vooralvanwege de tegenstelling die schijnt te bestaan tussen de '
Europese' Reich (die

Sinelikoff iedere poging om zijn materie te verduidelijken,uitde weg gaat.
Hetis,zoals Rycroft in zijn hieronder
ve= eldboekjebewijst,helemaalnietzo
van de seksuele revolutie en de sociaal moei
lijk om de leek enkele psychoanageëngageerde geschriften, tot 1934) en lytische basisbegrippen mee te geven;
de'Amerikau se'Reich (meteen steeds gebeurtdatniet,dan iseen kritische 1eœ
m eer antipolitieke houding,geobsedeerd tuur van Reich slechts een loos en zindoor laboratoriumonderzoek over de loosparaderen m etteksten.Zonder ernseksuele energie, dat hem uiteindelijk stige verantwoording meent Sinelnikoff

1 Dertriebhape Charakter,1925;Die Funktion des Orgasmus,1927;Der sexuelle Kampj

der Jugend,1932)Die M assenpsychologie des Faschismus,19339Charakteranalyse, 1933;

Die Sexualitötim Kulturkampj,1936 (The SexualRevolutI
'on,1945;Die sexuelle Revolution,1966);Ether,God and Devil,1951;TheM urder0/Christ,1953.

2 Constantin Sinelnikoff,L'Oeuvre de W ilhelm Riech,Y.M aspéro,Paris,1970, twee delen,
137 en 145 pp..
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verder de 'Ameriknxnqe'Reich te moe- zodatvooraldeze fasevan zijn bestaan
ten verwaarloan. M aar gezien de hui- in deze biografische schets relid heeft
dig: stand vu de 'Reichologie'is voor- gekregen.
zichtige nuanœring op Zjn minst an I)e absurdetragiek van Reichs figuur is
kwestie van eerlijkheid. 'L'oeuvre de te verklaren,geloofik,doorhetfeitdat
W ilhelm Reich handelt dus uitsluitend hi
jaltijd tegendraadsdacht(watbijzonover Reichs marxistische werken. Ook der nut
tige raultaten kan opleveren),
@

dat a1 niet bijdragen tot œn betere maarJRmmergenoeg zijn nonconfo= lskennis van Reich en daar b%taatnoch- tische ideen altijd op een verkeerde,
tans,vooralin Frankrijk,veelbehoefte onnxngepute of onduidelijke manier
snn.HetisnsmelijkD datbijnauitslui- trachtte mee te delen.In een kortessay4

tend de politieke Reich uit de Europese heeftCharl
a Rycroftditbijzondermooi
m riode gebruikt en m isbruikt wordt in aangevoeld. HiJ toont bondig, helder,
de strijd om de seksuele revolutie.Hij spitsen fris aan wu rin Reich œ n voorwordtdan 'benut'om zijn kreten (Sex- loper isgew- t op hetvlak van de zgn.

pol)en Zjn 'wetenschappdijke'garantie. seksuele revolutie @ij zou eraan toegeIn beide gevallen œ n verkeerd, onvol- voegd blnnen hebben de Kologischebeledig en vewo= end gebruik izl deze kommedng en de Jezus-obsessie die

tijd.Een heelander gezichtvan Reich Reichslaatstejarenhebbengekenmerkt).
krijg jewanneerjeprobeertde man die En tegelijk laathijop overtuigendewijpolitieke beschouwingen maakte Over ze Zen waar Reichs tekorten liggen:
de seksualiteit in het vooroorlogse Ber- al
tijd weer op wetenschappelijk gebied.

lijn,te doen ssmenvallen md de man Van de u dere kanterkenthij:hoe ondieenkelejaren laterin ZjnAmerikaans gefundx rd Reichs wetenschappelijke
laboratorillm zijn metmysticismeomge- methoden en lndchten ook waren, dat
ven ecologische experimenten 'opdroeg' neem tnietweg dathijm rtinenteideeën
aan Eisenhower. Deze contradictie vu
een - in feite - sociaalbewuste utopische dichter-mysticus, die Zch allœ n
m aar kon en wilde uiten in de enige

gehad ku hebben.Dit getuigt van œn
generositeit die niet zo gewoon is.
M eestal gebeurt immers het tegenovergestelde:wordtaangetoond hoe gebrek-

communicatie en denkmethode die Mj kig de rationele en wetenschappelijke
verantwoord achtte, de experimenteelwetenschappelijke,moet tot het wea n
van de figuur zelf worden herleid.Dan
kun je van deze Reich nù, anno 1971,
een beter gebruik m aken dan doorgaans
gebeurt.
Ilse Ollendorftracht in haar biografie3

fundering is, dan meent m en metœ n
ook alle daaruit voortvloeiende inzichten te moeten ve- erpen.
Het Zet er dus we1 naar uit dat we
Reich steeds m* r zullen moeten gaan
zien alsœn 'dichter'(watdie ternl dan

metenorm veelgevoelvoor nuances en
schetstmetveelwa= te een portretvan

werd vooY het omgekeerde gedaan:

ook allemaal moge dekken), vermomd
deze verbanden te leggen.Zij doetdat in een wetenschapsman. Tot op heden

Reich moest wetenschappelijk garant
haar man,die uiteindelijk uithetboek staan om de gaten te vullen in de sociotevoorscMjn treedta1seenietwatZelige seksuele hew o= ingsactiviteiten. Reich
en trieste,œ nznm e en autoritaire mens, kan een t>tcaseworden.Een juisteren
œn typisch produktvan zijn milieu,bij- eerlijkerbenadee gvan hetwerk ende
naeen illustratievan dementaliteit(au- filuurhoudtin een juisteren eerlijker,
todtair-burgerlijk-patemaEsusch) waar- kntischer benadering van onze sociotegen Reich Zjn leven lang geschreven seksuele hervo= ingsbezighe en.
heeft.Ilse Ollendorf isReichsœhtgenote

geweat in Zjn Amedkaanse periode, EricDeKuyper
3 IlseOllendorf-Reich:Wilhelm Reich,PierreBelfond,Paris,1970,214 pp.,FF.19,50.
4 CharlesRycroft,Retch,Fontana/Collins,London,1971,104 pp.,30/-.
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ciale namen in een documentverborgen

datzich schijnbaarmet een heelander
onderwerp bezighoudt(pp.72-73).

In De heilige paddestoel en het kruis
wor
de
n
e
r
o
ve
r
he
t
Chr
i
s
t
e
nwi1 Allegro aantonen dat het Oude en
M tijd nog
dom boeken geschreven door mensen het Nieuwe Testament in wezen een

die belust zijn op sensatie en de goed- codeboek is:hetlijkt alsof er doodgegelovigheid van de lezer.Ging hetboek
van Johanno Lehmann over de persoon

wone religieuze verhalen worden verteld

(over Moz-,over Abraham,over Jevu Jenlnl,hetwerk datwijnu bespre- zus),maarin feiteisheelde Bijbelœn
ken,* 1ons vertellen overde cultus van boek vo1 m et geheimzinnige namen en
het Christendomz. De these van het fo= ules.DeKhrijvermœntnu desleuboek is,dat 'alle wegen in hetNabije te1 gevonden te hebben om zowel het
Oosten terug voeren naar het stroomge- Oude a1shetN ieuwe Tesfamentte kunbied van M esopotamië, naar het oude nen ontcij
feren.En watblijktdan?Dat

Soc erië.Op dezelfde wijze grijpen de Jodendona en ChHstendom jeen OOrbelangdjkste religies en mythologien spronkelijke godsdiensten zlln (zoals
uit datgebied terug op de paddestoelen- altijd wordtbeweerd)mu rdrug-cultuscultus van Soemerië'(p.19).
W at is het geval? De schrijver

sen voortkomend uit een vruchtbaar-

die heidsritueelrond de vliegenzwam,die in
goed op de hoogte is van de feitelijke de geheimtaal'Christus'wordtgenoem d.
Indien Christus in u
gegevens aangaande het Oude Testa- Een passage als: '
ment en de D ode-zeerollen - m eent is'(Rom.8:10)betekentdusniets anzeerveelbewijzentebezitten om aan te dersdan:a1su eetvan de heiligepaddetonen datzowelJodendom a1s Christen- stoel.@
dom nietsanderszijn dan een cultusdie Het IS de paddestoeldie door alle eeuzich bezighoudtmet de verering van de wen heen de mensen aanleiding geefttot
Amanita M uscaria, een paddestoel die seksuele voorstellingen en seksuele terons beter bekend is onder de naam mi
nologieën,metname door zijn vo=
en de wijze waarop hijgroeit.Bezeten
'vliegenzwam'.
Elke groep, elke sekte kent geheimen alsdeschri
jverisdoorZjn 'vondst',* 1
die ze voor de buitenwereld wilverber- hi
jnu ook allennmen die in hetOude
jden vertrouwen hun Spe- en Nieuwe Testam ent voorkomen op
gen.Deingewi
ciale kennis zo min mogel
ijk aan het deze seksuele terminologie van de padschrift toe. Norm aal worden de gehei- destoelencultus laten teruggaan. De
m en van de sekte mondeling overgele- naam Jahweh betekentnaarzijn zeggen
verd; van de nieuwelingen vraagt m en levenszaad.Dit is we1 een vreemde beze samen m et hun mentoren uit het wering,a1s men weet dat het in wetenhoofd te leren.Toch kan hetsom snodig schappeli
jke kringen eenpuntvanvoortzijn om dergelijke geheimen,zoalsfor- durende discussie is hoe men de naam
mulesen initiatie-woorden,op te schrij- Jahweh m oetverklaren;reeds tientallen

ven.Schrijftmen ze in de gewone taal jaren verschijnen er artikelen over de
op,dan is het zeer goed denkbaar dat
iedereen achter de geheimen van de
groep, van de sekte kan kom en. Een
soortgeheimtaalis dus vereist,wi1men
de beslotenheid en heteigen gezichtvan
de groep niet verliezen. Aldus worden
de informatie,de tovedo= ules of spe-

betekenis van de naam Jahweh,die alle
moeten toegeven dat het een probleem

blijft wat hij preciesbetekent.Ook de
naam Jozef, evenals de naam Jezus,

wordt seksueel geduid (resp. Jahweh's
penisen zaaddatredt).En alsofditnog
niet genoeg is worden ook de betekenis

1 JohannesLehmann, Jezus-rapport, opheldering van een misvatting, Kluwer, 1971, cf.

P.Beentjes,Wiew4,Jezusin werkelnkheidî,inStreven,april1971,p.763.

2 John M .Allegro,De heiligepaddestoelen hetkruis.Een studîe van de aard en de oor-

sprong van hetChristendom binnen de vruchtbaarheidscultussen van het Nl:t/e Oosten,
De Haan,Bussum,1971,387 pp.,/19,
90.

84
van Kain en Abel, Judas Iskarioth en

Forum
teur gereduceerd tot mannen die onder

vele anderen bijgezet in de seksuele invloed van drug-achtige stoffen œn hewoordenkast.
melsvisioen denken te Zen:te- ijlhet
Hetmoetmijnsinzens voor de auteur gewoon de Amanita M uscana is.Paulus
een spookbeeld zijn, wanneer hij alle dieop weg isnaarDamascus(Handelinbijbelsenamen wilherleidentotdiepad- gen 9)en plotseling blind wordt,isniets
destoelcultus. Niets wordt gespaard.In
een m eedogenloze driftslaatAllegroaan
het verklaren. Een aantal voorbeelden
nAogen ditillustreren.De namen Annas,
Hanna, Haman, Johanno, enz. zijn,

anders dan iem and die onder invloed
van drugsis die in de vliegenzwam verborgen zitten.Hetverhaalvan Jakob en
Ezau uitGenesis27 is 'gewoon'een mp
tische variatie op hetthem avan de pad-

naarzijn zeggen,nietvu hetSemitische destoel.De belangrijkste ingrediënten
'God is genadig'afgeleid,nlaar van de voor het Paasverhaal van Evodus 12
rode kap van deAmanita Muscaria (p. ontleende de verteller aan benamingen

155).Debetekenisvan 'JohaM esdeDo- van de heilige paddestoel(p.178).
per' is niets anders dan de letterlijke Het Onze Vader wordt volledig ververtaling van 'paddestoel met de rode kracht:hetzou nietsanderszijn dan œn
bovenkant'; het verhaal van Zjn ont- cultische gebedsaanroeping van de Redhoofding (Marcus6:16-28)isin elkaar der-god,van de heiligepaddestoel.W ijngesponnen met woorden die alle op de st
okisindeBijbeleen pseudoiem voor
heilige paddestoel betrekking hebben. dealruin.Nu begrijpen we beter(!),a1Zoisdenaam Petruseen'overduidelijke dus Allegro,dat Jezus in Johannes 15
woordspeling' op het Sem itische Pitra, kanzeggen:i
k ben deware wijnstok.
dat paddestoel betekent; de bijnaam W anneerwijaan heteindevan deze afBar-lona (zoon van Jona)duidtop een schuwelijke opsommingeenkorteindruk
paddestoelensoort die verwantis aan de over het boek m ogen geven, dan con-

pioen,zijn bijnaam Cephaszou een toespeling op hetLatijnse woordvoorpaddestoel('cepa')zijn.
Ook diverse Bijbel-verhalen moeten het
ontgelden. De boom waaronder Jona

stateren wijhetvolgende:
1)de grote steunpilaarwaarop Allegro
zijn betooggrondvest,ishetSo= eHsch.
Nu ishetfrappantdatongeveerde helft
van de Soemerische woorden die hij

aanhaalt,nooitzijn gevonden.Men weet
slaapt,is zonder twijfeleen padd>toel nieteens of zewe1b%taan.Om op deze
geweest, stelt hij; trouwens de nam wankele basis een sluitend betoog te
Jonaduidterop.Hoeditdan we1terij- bouwen - zoalshijbeweerttedoen men valt m et de algemeen aanvu rde lijktmijnogalaanvechtbaar.
betekenisvan de naam Jona a1s 'duif'is
mijvolstrektonduidelijk.Ook de para- 2)Vanafde eerste pagina staeatalvast
be1van Jotham (Rœhters9:7-15),die welke de uitkomsten van hetonderzoek
vertelthoe de bomen een koning willen moetenzijn:hetJodendom en hetChriskiezen, maar elke boom heeft het te tendom zi
jn drugeultussen geweest,zij
druk; tenslotte wi1 de doornstruik hun

hebben de Amanita M uscaria,de heilige

koning zijn,- moethetontgelden:die paddestoel,vereerd.Voor degene die dit
doornstruik isnatuurlijk een paddestoel werk aandachtig doorleest- hetgeen ik
geweest!Hethele paradijsverhaalisge- hem sterk ontraad - m oethetopvallen
baseerd op een paddestoelmythologie, datAll
egrometdeMstorischejegevens
mede om dat de boom van kennis van van zowel Jodendom a1s Cu stendom
goed en kwaad eigenlijk deheiligepad- veel te weinig rekeing houdt:alles en

destoelis(p.110).HetHooglied kunnen alles is doordrenktvan zijn hypoth%e.
we a1s œ n dram atische ode aan de hei- 3)Tenslotte moetmijnog van hethart
lige paddestoel en aan de zoeker ervan

de onba= hartige en krenkende woor-

beschouwen (p. 117). Het geweldig den waarmeede auteurzich uitlaat over
mooie visioen uit Ezchiël en uit de de wijze waarop de christenen de EuOmnbaring van Johannes (beide het charistie vieren (p.227) en de passage
eerste hoofdstuk) worden door de au- over hun Maria-verering (p.98).

85

Forum

Metspanning en afschuw tegelijk wacht rende figuurvan Scheler,de geto= enik op de ontcijferde en gedecodeerde teerde Duitse m ens en de serene en geBijbelvertaling van M legro;te oordelen niale denker.A1sdeauteurin zijn inlei-

naarde gegevensvan hetboek m oetdit di
ngtotdeyrachtijestellingkomt:,,dat
voor h= een werk van weinig inspan- alle authentleke wilsbegeerte autobiogra-

ningzijn.Eendergelijk boek M1- naar phisch is'' (p.9), dan hebben wij het
ik hoop - nooitbehoeven te verschij- gevoeldathijdie fo= ulering aan zijn
nen.

P.Beentjes

ervaring van het mc beleven vu Schelers leven en denken heeft te danken.

W i1ditzeggen datScheleronseigenlijk
niets te zeggen hedt? Dat datgene wat

K erngedachten van
M ax Scheler

voorhem persoonlijk gold a1swaarheid
en vanzelfsprekend door zijn persoonlijkheid was gekleurd,voor ons weinig
te betekenen heeft? Hetis een vraag die

ook aan debejaardeNewman werd gesteld in de vo= van een verwijt dat
Het achtste deel van de serie 'Kernge- Newman scepticus zou zi
jn. Neo an

dachten'is van de hand van de hoofd- antwoordde: ,,Ik kan allœ n maar verredadeur Prof.Nota en is œ n model in onderst
ellen dathijpersoonlijk en wijszijn soortgewordenl.Ditligtwelvoor gerig totKn tegenstelling maakt....die

dehand omdatMjzelfde eerstewasdie onderscheiding begrijp ik niet'' (Stray
het idee voor de serie heeft geconcipi- Essays,1890,p.90).
eerd,ongetwijfeld naar aanleiding van Een van zijn commentatoren (Jonathan
soortgelijke series die hijbij zijn werk Robinson in The Apologia = # the
in Am erika heeft leren kennen.
Grammar // Assent, 1964) vond deze
Het is allereerstvoortreffelijk door de gelukkige opmerking: ,,that truth is not
prettig leesbare vertaling die mevrouw
Lieske van den Eeden-visser in samenwerking m et de auteur zelf ons heeft
gegeven. Ingewikkelde teksten van een
Duitse filosoofin zo'
n vertaling te bren-

personalin the senseofbeing qeculiar

toch weleen bijzondere waardering.

nooitzullen kunnen imiteren:hetblijft
immers licht dat zowel hij a1s wij er-

to the individual who discovers lt''.Zo

kunnen wijook onsvoordeeldoen met

de waarheid die Schelervoor onsop een
heel eigen manier ontdekt en aan ons
gen datde lezerhetondergaatalsofhij bekend maakt, ofschoon onze geest er
een oorspronkelijke Nederlandse tekst weer op een heel eigen manier van za1
onderhanden heeftzonder storende ger- gaan l
even.W ij kunnen nog genieten
m anismen en met nauwel
ijks œ n mis- van het licht dat Rembrandt in zijn
greep of zelfs œ n drukfout, verdient schil
derijen brengt ofschoon wij hem
H et boek zelf bevat zoals alle andere

deeltjes een inleiding op het leven en varen en eventued uitbeelden.
werken van M ax Scheler,gevolgd door Dit is ook het geval bi
j Scheler. Hij
een serie belangwekkende teksten die moet ondanks alle wisselingen in zijn
metgrotezorgzijn gekozen a1styperend ontwikkeling toch we1 gekarakteriseerd
voor de verschillende stadia in de ont- worden als fenomenoloog. Hierdoor
wikkeling van Scheler a1s denker.Een staathijtevensmidden in de actualiteit,
m ethodologisch winstpunt is de voort- omdat de fenom enologie in een of andurende referentie in de inleidingaan de dere vo= œ nvoudig nietweg te denken

opgenomen stukken,en bijde opgeno- isuithetwijsgerig leven van onze eigen
men stukken aan het revelante deelvan ti
jd.Schelerechteriseen fenomenoloog
deinleiding.Ditdraagtin grotematebij van heteersteuur,had persoonlijk contot een zich beterinleven in de fascine- tact met Husserl,m aar bleef een onaf1 Prof.Dr.J.H.NotaS.J., Kelmgedachten van M axScheler, Romen & Zn., Roermond,

1971,220 pp.,/15,
90.

hankelijk en kdtisch denker. Het zou waarde,nietterug te brengen op cultuur

zeer de moeite'lonen Schelers teksten te of leven en is pas volledig in het chris-

nemen als'leidraad bijœn soortfiloso- telijk leven en geloven'' (p. 15). ,,De
fisch gewetensonderzoek in de haastige gemœ nschap staatboven de individuele

redelijke persoon''(p.16).DitZjn thedagen diewijbeleven.
Hierraken wijaan een anderekantvan ma's die ons nog even na aan het hart
hetzelfdz vraagstuk.Diepersoonlijk ge- liggen. Scheler tracht voortdurend de
bondtn wu rheid is per se ook aan œ n menste duiden:hi
jis een antropoloog
Mstohsche situatie gebonden.W atm oe- bi
j uitstek. Ook in deze bekommemis
ten wijbeginnen m etde M storiciteitvan om de mens die bij hem zo centraal
de waarheid? Er is œ n m erkwaardig stnnt,ondervinden wijeen grote affinispelaan degang '
m et die feitelijkheid. teitmethem.Notaweetdatinzijn inleiDe uitdrukking Mstoriciteitis sindsvrij ding voortdurend bij ons levendig te
kort ingeburgerd in ieder wijsgerig of maken, die acm ele waarde voor vantheologisch gesprek.W ijervaren heta1s daag,ook alontstonden zijn werken al
de grote ontdekking van onze tijd - een 50 tot 60 jaar terug.Zo geeft hij
hetgeen niethelemaalwaarkan zijn als HansKûngterechteenveejuitdepan,
wij a1smens,dewaarheid in historische diein zijn theologie-joumallstiek Scheler
ontwikkeling ontdekken,benaderen,ver- maar in en uit een religieuze orde laat
overen en bezitten.H etkan duszo maar treden (Wahrhapîgkeit,p.34)en zo met

nietuitdeluchtgevallen zijn.M aarwij de feitelijkheid we1 erg slordig omgaan nogeenstapjeverderenverenjen springt,om van zijn schetsmatig opgede historiciteit tot een waardebepahng zette interpretatie m aar niette spreken.

van de menselijke waarheid,die vooral Hijcorrigeertzichzelfdoornutegenzijn
?ejoratiefuitvalt:hetismâârwaarheid
ln historidteit en komen dan tot de
enorm e houding zo snel mogelijk afstand te doen van watvroeger yverd gezegd.M een watvandaag wordtgea gd,
heeftvoorvandaag waarde;watvroeger
werd gezegd is voor de naens van nu
waardeloos, want het is niet aangepast
aan de huidige historische situatie.Aangezien de veranderingen elkaar in een
steeds sneller tempo en omvang opvol-

eigen dissertatie van 1947 in te stellen:

scheleriswe1degelijk een '
homo reli-

yy

giosus'- een echtgodsdienstige mens''

(p.47).W ijkomen formuleringen tegen
diejeraken en totdenken dwingen:,,De
eenznnmheid met God is noodzakelijk
een samenzijn met anderen in de kerk''
(p.41)en ,,
De blinde factoren van in-

stinct,bloed,produktiefactoren gaan a1-

leen 'selœtief'te werk,omdat de vrije

ersoon richting weet te geven aan de
gen,schijntdetijd waarin een 'waarheid' P
of'waarde'vigeert,steedskorterte wor- geschiedenis''(p.42).Deze voorbeelden
den.Toch wordterveelalnog we1een zouden met taldjke te vermeerderen
wissel op de toekom st in vercalculeerd. djn,maarik kan hier deinleiding niet
overschrijven.Een aspxt wi1 ik toch

Dit is ei
jelijk ook vreemd,wanta1s

vernoemen, om dat het een gerede
toekomstlge denkers zo gaan staan te- nog
aanleiding geeft enkele van Schelers

genovervroegera1swijzelfnu doen of
geneigd zijn te doen, dan kunnen wij
van nu geen waarde Zjn voor hen van
straks.Zo Dgen wijde tak af waarop
wijZtten.

eijenteksten nadertebelichten.Scheler
m 1 weg van de legalistische conceptie

van de moraal,maar toch * 1hij hervormingen laten leiden door een hervor-

ming in het ethische (p.45).Hoe diep

In de confrontatie met dit boek over datbi
jSchelerleeft,blijktuitdeprachSchelerkunnen wijdeproblematiek van tige tekst over hetberouw uit hetboek
de Mstoriciteit aan den l
ijve ervaren. Vom Ewigen f- Menschen.A1s je die

Neem deze stellingname maar uit zijn tekstleesten overweegt dan ga je iets
sollicitatiebrief voor een post aan de bevroeden van de geestelijke catastrofe
universiteit van Mûnchen - zijn ge- die wijvudaag beleven door het verboortestad: ,,gœ n etMca zonder gods- dwi
jnen niet alleen van de biechtprakdienst. Deze godsdienst is een eigen tijk,maar ook van hetpersoonlijk be-
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leven van schuld, boete en berouw. Hetverband dat Scheler legt mssen het
et de utopie,m aar het berouw is de religieuze aan de ene kanten cultus en
,,Ni
m eestrevolutionaire krachtvan de zede- liturgie aan de andere kant is ook van
lijke wereld''(p. 144). In deze zin is ongem œn belang.De taak om op het
Christus zeker een revolutionair. ,,
W ie gebied van liturgie vernieuwingen in te
daarom zou zeggen: 'Ik ben mij van voeren,gaat du zijn eigen onve= oed
gœ n schuld bewust; en dus behoef ik diepe dsen stellen en voertook een corovernietsberouw te hebben'- die zou responderende geweldige verantwoorde-

ofweleen god Zjn of een dier.ls Mj lijkheid 1, want ,,Wie geknield bidt,
echter een mens,dan ontgaathem voor- bidt in een anders gekleurde visie op
alsnog volledig hetwezen van deschuld'' God dan wie staande bidt'' (p. 181).

(p.146).

Daarbijkomtdathijaan decultusook

Ook de 'erfzonde'betrektScheler in Z'
Jn

een fundie toekent in de ontwikkeling

beschouwingen, waarbij hij Newman
aanhaalt - vreemd genoeg missen wij
œn verwijzing naar lleMqnan in de inleiding, terwijl toch niet alleen Mer,
maarook in zijn beschouwingen overde

van onzekennis- wijmoeten dusook
weer niet te bang zijn om watte proberen!- zonderin deœnzijdigheid van
een orthopraxie te vervallen.

W ijzijn eronsvan bewustdatwijmaar

religieuze m ens parallellenm etdeidee n enkele facetten uitdezedenkwereld naar
van N eu an voorde hand liggen - en voren hebben gehaal
d,maar wijmenen

komtdaarbijtotinspirerendegedachten datdeze facetten op zich algenoeg zijn
ncam atie van God in Christus.
OVer de i

om de actuele waarde van ditwerk naar

Tejen deachtergrondvanSchelersleven voren te halen.H et is te hopen dat dit
krilgen Zjn geachten overberouw œn
bijzondere urgentie: hij wist waarover
hijschreef.
Bijzonder boeiend ookZjnzijnbeschouwingen over de religieuze mens,of de
religieuze actvan de m ens.Van uiteen

boek ook nu gebruiktwordt,ook algaat
hetover een denkerdie alin 1928 stierf.

Wij zijn nauwelijks begonnen hetzeer

reële probleem van de Mstoriciteit constructief te behandelen.Eén ding is ze-

ker:hoe meer wijhetverleden onderzeer fijnzinnige analyse komt hij,mi. waarderen,hoemeerwijonze eigen beterecht, tot een benadrukking van het tekeis verkleinen tot œ n absoluut nulobjectievekaraktervan dereligieuzeact, puntvan puur relativism e toe.

d.w-z.datdie actin zijn eigenheid niet
teverklaren istenzijwijeen appèlvanuiteen demensen allebeperktezijnden
transcenderende werkelijkheid in onze
uitleg verdisconteren.Hijkomtdan tot
de lapidaire constatering: ,,Het object

Intussen Zjn wijblijdatProf.Nota,die
nu werkzaam is in Canada, dit werk

voorzijn landgenoten heeftwillen doen.
W ijhom n dathijnog eensgelegenheid

za1vinden onsmetnog zo'
n werk tevervan de religieuze aden istevensoorzaak blijden.Deuitlating van Newman:,,
Zij
van hun bestaan. Of: alle weten over hebben mi
j we1 ergens boven op œn
God is noodmkelijkerwijze tevens œn plank gezet, maar wie z-al verhinderen
weten doorGod''1.178).
dat ik zo nu en dan eens over de rand

W ijvinden hetirriterend datdevertaler kijk''kan hem daarbijtoteen aanspovan de twee gevallen van een cirkelre- ri
ngzijn.
denering die Scheler in ditverband vernoemt,er een weglaat.
A.J.Boekraad (Mi11Hi11)

'
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Binnengekomen boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek vermeld,worden besproken naarmogel#keid.
Deurne,1971,20 pp.,BF.25.
Ruëgg, Walter und Otto Neuloh - Zur
soziologischen Theorie und Analyse des 19
Jahrhunderts.- Vandenhoeck & Ruprecht,
#/Jce /#ng dienstplicht? - Kernvraag, Göttingen, 1971,238 pp., DM .32,- .
's-Gravenhage,aug.1971,63 pp..
Althaus,Horst- Asthötik ökonomie und Kaart vca het vorm ings- en ontwik-

SOCIALE WETENSCHAPPEN

Gesellschajt. - Francke Verlag, Bern / kelinkswerk m et volwanenen in
M unchen,1971,317 pp.
, SF.45,- .
Bastide,Roger- Op de grens van socio- N ederland
logie en psychiatrie.- W .De Haan /Paul W olters-Noordhoff, Groningen.1971,

Brand,Bussum,1971,284 pp.,/19,
90.

243 pp., /10,90.

Dietvorst, Drs. A. - De volksrepubliek
jftduideli
jk watmen
China.- Romen & Zn.,Roermond,1971, Delangetitelomscki
in deze bundel van informatie- en docu200 pp.,/14,90.
Béraud,Janineen Loui
s M illet- Le rejus m entatiem ateriaal over het vormlngs- en
des ieunes. - Ed. Universitaires, Paris, ontwikkelingswerk met (jong) volwassenen
aangeboden krijgt.Duidelijk en ov4rzichte1971,164 pp..
li
jkwordtMerinformatiegebodenvoordeElias,Norbert - Wat is sociologie? Aula,Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971, genen diein ditveldwerkzaam zijn,terwijl
het kan dienen als encyclopedie van het
208 pp.,/5,50,BF.90.
Fûrstenberg,Proj.Dr.Friedrich - Sozio- culturele werk voor mensen die op sociale
logie.- W alter de Gruyter & Co.,Berlin, academies zitten of in studierichtingen als
andragogie op de universiteiten, alsm ede
1971, 154 pp.,D M .7,80.
Jonkergouw,D rs.Th.A .J.M .- W erk-en tenslotte voor buitenstaanders,die geïnte-

jn in vormingswerk en permade /eug#. - Samsom, Alphen a/d Rijn, resseerd zi
nente educatie. '& n pretentieloos boek',
1971,354 pp.,/24,50.
-

Klee, Ernst - Die Nfgger Europas. Zur
Lage der Gastarbeiter.- Patmos Verlag,
Dks
'seldorf, 1971, 136 pp., DM .11,80.
Kleemann,Susanne - Ursachen und Formen der amerikanischen Studentenopposition.- Suhrkamp, Frankfurt / M ., 1971,
229 pp.,DM .4,
-.
M auch,Gerhard und Roland - Sozialtherapie und die sozialtherapeutische Anstalt.
Ferdinand Enke Verlag,Stuttgart,1971,
104 pp-,DM .24,- .
M ehnert,K laus- China nach dem sturm .
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart,
1971,349 pp., DM .25,- .
M orren, Paul - Een nieuwe opvoeding
vooreen nieuwe maatschappq.- Keesing,

volgens de samenstellers, maar nuttig om
de weg te vinden temidden van de bomen
en hetbos,naarwelk vormingscentrum van
wat ook maar voor wie dan ook.
G.W ilkens

RalphRuddock

Rolgedrag en relationele patronen
(Mens en Medemens),Spectrum,Utrecht/
Antwerpen, 1971, 108 pp., /6,
25.

Hetbejrip 'rol'issterkingeburjerdinhet
theoretlsche jargon van de soclale wetenschappen. Het is een zeer vruchtbaar be-

grip, maar door het vele gebruik, bi
jna
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st
ak
st
e
ido
achteloos, kan het 'rol'-begrip soms ver- r
ie
nl
gt,vdaant nkaer
eli
jeknepl
voeor
lioi
chti
vnogor
,he
ve
trbfe
lui
tewarring scheppen,doordat hetteveelmoet
gaan bepalen en zo en te ruimero1kri
jgt dum van kerk en godsdiensthetgeloofvan
toebedeeld. De schrijver is erin geslaagd, leden en belijders is.Ditgeloof reguleert
uitgaande van e
en qsychoqnamische ki
jk het denken en doen,troostin lief en leed,

op hetindividu en zljn relatles,een helder sleeptdoortwijfelen chaosheen.En dat

en overzichtelijk beeld te jeven van het is geen 'ieuws' en heeft geen 'openbare
relaties. Verschillende theoriee
-n tot de ni
euwsa1shetgaatom dediepsteleheimen
meest recente als die van R.D.Laing toe, van haar bezi
t''.Hetwekteyermsachter
worden er Gknoyt Ghandeld en geïllu- hetleven,sociaalen qersoonlilk,dimensies

belang van het rolgedrag m persoonlijke dimensies'.,,In wezen isde kerk zelfsanti-

streerd met verschllende voorbeelden.Een te aanvaarden die 'nlet voor ogen zijn'.
kleine bibliografie besluit deze voor case- Dr.J.J.Dijkhuisbehandelttenslotte het
work aanbevolen studie.Totsloteen citaat thema 'emoties en massamedia'. Niet zo-

waaruitblijkthoezeerde schrijverzijn ei- zeerhetfeitdatdenlassanlediaenlotiesbij
gen,beperkte, ro1 van sociaal-wetenschap- de lezers, luisteraars en ki
jkers oproepen,
j schenktaan de
per kent: ,,De aard van een relatie tussen nnaar de aandachtdie hi
mensen die vrijisvu rolrigiditeiten,cul- gevoelens en emoties van degenen die de
turele vervalsing, en qersoonlijk misver- massamedia hanteren,maken ziln bijdrage
staan en die iets andersls dan alleen inter- interessant.Immersde media zijn er welichtvoordemassa,maarblijventoch ook
actie tussen comylexe systemen,blijftnog l
media van enkelingen metindividuele emoaltijd een mysterle''(p.60).
G.W ilkens
ties.Vandaarzijn advles:yydoorzoechten
genuanceerd mogelijktezijn in onzeeigen
gevoelens.hebben we de meeste kans au-

Drs.J.Wellen,e-a.

Aspecten van m assacom m unicatie
Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,61pp.,

thentieke gevoelens bijanderen op teroepen''(p.39).
G.W ilkens

/3,- .

WoljgangM arhold
Fr
Uitgegeven in oydrachtvan de Katholieke agende K irche
CentraleVerenigmgvoorGeesteWkeVolks- Chr.Kaiser Verlag,M inchen /Grûnewald

gezondheid bevat deze brochure onder re- Verlag,Mainz,1971,196 pp-,DM .16,- .
dactie van drs.J.G.W ellen een aantalvlot
t keer is het geen godsdienstsociologisch
geschreven oystellen over de invloed van Di
de massamedla,als ptrs,radio en televisie, onderzoek datde meningen peiltvan gelo-

me
talsdrajend themaofdezeinvloed nu vigen met behulq van vrajenlijsten,maar
a1s communlcatie ofa1smanipulatie aange- een onderzoek julstnaard1e tegenwoordig
duid m oet worden.
Verandert en bepaalt de televisie nu de

veelgebruikte methode en functievan vra-

Straver geeftaan watm en we1en nietvan
de massamedia mag verwachten en spitst
dit toe op de openbaarheid en informatie
van seksualiteit.Bartvan Steenbergen geeft

stelde hypothesen met betrekking tot de

het gestalte geven aan de toekomstige sa-

terliggende theologlsche visies. Een duide-

genlijsten en enquêtes binnen kerkelijk verwtrkelijkheid die de mensen zien (Damel band.N iet m inder dan 115 enquêtes, gede Lange) of volgt de televisie slechts de houden in de W estduitse Evangelische Kirche, worden onderzocht op de vooropgewerkelijkheid? (Leen Timp).

behoeftenvan kerkelijkefunctionarissen die
deze enquêtes organiseren,tot het weinig

wetenschappeli
jke gehalte van de meeste
zi
jn gedachten overde ftmctie diedemas- vragenli
jsten,totdeprobleemvelden dieop
samedia moeten en kunnen gaan spelen bij de voorgrond staan?alsm ede totdeerach-

menleving.Henk Suèr beschri
jft de inge- lijk opgezetonderzoek,metheldere doelwikkelde wereld van het krantenmaken en

stellingen, eindigend in een kort pleidooi

laatzien waarom hetpassend en billi
jk is vooren een schets van een theorie over de
voor een overtuiging uit tc komen onder kerkelijkepraxis.Eenvraagheb iknietbe-

hetmotto:'tray ereenstegen aan',maar antwoord gezien waarnaar ik we1 nieuwsdatditniet altljd kan vanwege 'de lezer- gierig was:in hoeverre hebben de ondertjes'.
zochte enquêtesdatgenebereiktwatmen er
Interessanter,wantrelevanter,zijn de bij- m ee wilde bereiken? M aar wellicht heeft

dragen die de grenzen van de massacom- een vragende kerk daaraan geen behoefte,

municatie op onvermoede wijze aangeven. zolanj men onderweg is.
Een bijdrage van Drs.A.van der M eiden G .W llkens
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GEDRAGSWETENSCHAPPEN

deze studie hetmeestgeslaagd,omdatzein
het kortt zonder teveel vaktaal, het meest

karaktenstiekevan zijn visiebeschrijft.
Een volledrer bespreking van inhoud en

'g Mervan werd reeds gegeven
Geets, Claude - M elanie Kleln. - Ed. een waardenn
n.a.v.de eerste druk en kan men vinden in
universitaires,Paris,1971,160 pp..
Rycrop, Charles - Reich.- (Fontana), het mei-nummer van Streven,1970,p.868.
G.W ilkens
Collins,London,1971,104 pp.,f 0,30.
H.R.Beech

Gedragstherapie

Horney,Ruppert,Schultze,Scheuerl

Pödagogîsches Lexikon

Aula,Spectrum,Utrecht/M twerpen,1971, Bertelsmann Verlag,Gûtersloh,1970,2 dln.,
295pp.,/7,- ,BF.114.
703 en 720 pp-,DM .84,
- perdeel.
Deze studie vormt een nuttige,heldere in-

tmen- uiteraard
l
eiding op een vorm van therayie,dieniet In dezetweekanjersvind
ijke en erj leesbare
zozeer psychische ziekten w11 verklaren - een massaaan degel
vanuit conflicten die zich binnen de per- informatiedievan verreofdichtbljverband
soon zouden afspelen,alswelhetafwijkend houdtmetpedagolie.Meejtalechternogal
xclusief Duitsgerlcht. Zo treft men het
gedrag van de patiënt ziet als gevolg van e
pr
incipevan de'ability-grouping'(of'tracverkeerd aangeleerde handelingen.De aan- kin
g') onder het trefwoordje 'M tersklassegebrachte therapie bestaat erin andere,
p
r
i
n
zip'.Oyvallendisook we1datzo weimeersuccesrijke,gedraginlen aan teleren. nigni
t-Dultsespecialisten opgenomen werHet ontstaan,vooral vanult de experimen- den (e
i
k vind b-v.noch Bettelheim, noch
tele leerpsychologiet de onderliggende as- Freinet
;om natuurlijk niettegewagen van

sumpties,dewerkwljzeen de behaalde re- A.S.NeillofI11ich!).W atdan wé1verrast,
sultaten, vergeleken met andere behandelingen, kan de geïnteresseerde lezer hier is de uitvoerige aandachtdie besteed wordt
anbegrippendieweinij ofnietstemaken
overvloedig vinden.De theoretische discus- a
hebbenmetdepedagogle(zoalsbangina
sieswaarmee dezejedragstherapie worstelt ofallergie).De eigenaardige moravl.
serende
alsmede de werkeli
lke stand van zaken en instellingvan ditlexicon (watjeondie
r'An-

een redelijk vooruitzicht op een verdere stëndigkeit' leest is merkwaardigl) silpelt
ontwikkeling,worden M er door de auteur, naarmijn gevoelaltedikwijlsdoordeindie zeer zeker een partijganger van deze formatie. Of mag je hieruit afleiden dat
zich nieuw ontwikkelende therapie is,be- opvoeden nog altlld gelijk staatmetmoraheerst,m et distantie en gevoelvoor relativiteitgebracht.Ook voor de niet-professionele lezer is deze inleiding geschikt.

liseren?
E.D eK uyper

Verwijzing naar vakliteratuur geschiedt in
voldoende,niet Mnderli
jke mate.
G.W ilkens

GeorgScherer

R.D.Laing

Anthropologische Aspekte der
Sexwelle

Strategievan de ervaring

Verlag Hans Driewer,Essen,1970,191pp-,
DM .9,80.

Boom en Zoon,M eppel,19713,125 pp.,

Paper,/8,
90.

In het eerste deel analyseert de schr. de

'PhënomenederSexwelle'(11-102).Hetis
eengroteverdienstedathijdezg.Sexwelle
a1s een verschijnselbeschouwten nieta1s
deze beschrijft in bovengenoemde studie, een toevalligefeitelijkheid.Hijgaatserieus

Dat de strategie van de ervaring,zoals de
bekend geworden Engelse psychiater Laing

gaandeweg ook verbonden kan worden met op dit fenomeen in,draagt m odern m ateeen verkoopstrategie,laat deze derde druk riaalaan en begeeft zich in discussie met
binnen anderhalfjaar zien van een Neder- schri
jvers van deze tijd.In het tweede deel

landse vertaling van zi
jn 'Politics of Expe- 'Sexualitâtund Interpersonalitët'(103 -153)
rience'.Deze druk is ongewijzigd. Om in geeft schr.zijn eigen visie,gedegen en verde gedachtenwereld van Laing te komen is antwoord.In feitewerkthijuitvoerigeruit
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wat Mjreeds vroeger gepubliceerd heeft, op hettoekomstige eigen leven,op de gehetgeen op zich geen bezwaaris,maar we1 zondesamenleving gerichtzijn.
hetnadelige gevolg heeftdatde aansluiting Een goed boekje,zeerbruikbaarvoorwie
met het eerste deel min of meer gemist
wordt.Hetboek zou aan eenheid en overtuigingskracht gewonnen hebben, a1s de
schr.rechtstreekshad voortgebouwd op het

met het probleem der seksuele opvoeding
worstelt.
H ansHerm ans

eerste deelen van daaruit zijn visie ontwikkeld had.Jammerishetdaternog een
derde deel aan toegevoegd is:'Der heilige

GûntherDohmen,u.A.

ErosbeiGeorgesBataille'(155-184),want
waarom juistdèze schrijverzoveel afzonderijke aandacht verdient,wordt nergens
duideli
jk;het is op zich we1interessant,

Unterrichtdorschung und didaktische

maardeeenheid van hetwerk wordternog
meer doorverstoord.Ondanksdezezwakke

Theorie
Piper & Co Verlag, M unchen, 1970, 335
pp.,DM .14,80.

zebundelzegtduidelijk watiedereen die
zijden blijfthet een waardevolboek,dat De
achtervonden belicht van een fenomeen methetonderwijste maken heeft en We1
waarmee men steeds meer wordt gecon- eensoverzijnwerk heeftnagedachtallang
wist:wijweten nog nietsvan het onderfronteerd.
wijsaf.Hetisfeiteli
jk onbekend op welke
A.vanKo1
wijze kennisoverdrachtplaatsvindt.
In deze bundelvinden wijzeventien artikeHorstHaase

1en waarin verschillende aspecten vooral
betreffende het onderzoek van het onder-

Sexualkundeim 5.Schuliahr

niet alleen uitgewerkt, m aar ook wordt

ErnstKlettVerlag,Stuttgart,1970,100pp.,
DM .9,80.

wijsbehandeld worden.M ethoden worden
aandachtbesteed aan de wijze waarop wij
datonderzoek zelf weermoeten benaderen.

Vanzelfsprekend moeten daarbijvan te vo-

Uitgangsyunt bij het geven van seksuele ren nog een aantalvragen worden behanvoorlichtln! aan kinderen in de vi
jfde klas deld zoals de vraag:is er sprake van een
van de baslsschoolmoetvolgens de auteur

wetmatiggebeuren bijdekennisoverdracht?
van ditboekje de overweging zijn,datde Ook aan dievraag iseen artikelbesteed.
seksualiteit iets is dat wezenlijk deeluit- Hoofdvragen bi
j dit onderzoek zijn vaak
maaktvan hetmenselijk z#n in zijn geheel a)hoestelik degroep samen waarmeede

en dus nietalléén te maken heeft methet proef wordt gedaan en hoe vind ik een
menselijk lichaam.Seksuelevorming op de andere groep waarmee ik deze kan vergeschool mag dus alleen dân zinvol heten li
jken en b)hoezorgik ervoor,dattussen
wanneer zij zich de vorming van de leer- deze twee groepen en het daar toegepaste
lingen totm an en vrouw ten doelstelt.Tot onderwijssysteem maaréén relevantverschil

man en vrouw, die weten en bejrijpen is,namelijk dat waarop de proef betrekwaarin en waarom nietalleen hun llchaam
m aar ook hun gedragspatroon van dat der
andere sekse verschilt en die daardoor in

king heeft. Daar komt dan altijd nog de
morele vraag bij of men een groep jonge

m ensen zo maar aan een proefm ag onder-

staatzijn een harmonisch partnerschap met werm n die gevolgen kan hebben voor hun
die andere sekse op te bouwen. D e weg

hele toekom st.

daartoe wordt in dit boekje de school ge- In ditverband isnatuurlijkmeteendevraaj

wezen en deoudersuitqelegd aan de hand van belang: welk doel stelt men zich b1J

van lesschema's, experlmenteer-resultaten, het onderwi
js en de opvoeding? In deze
en afbeeldingsmateriaal.
bundel beantwoordtH.Halbfas deze vraag
Hoezeer de auteur ook overtuigd is van de met:Aufklërung.Velen zullen daarmee innoodzakelijkheid der seksuele voorlichting stemmen, zonder echter de consequenties

indezegeest,hijwaarschuwttegeneenver- daarvan geheel te overzien. Uit deze bi
jdediging ervan op grondvan verkeerdeuit- drageblijktdatmen dan namelijk meteen
gangspunten. Ultgangspunt moet bijvoor- kwesties a1s die van de niet-waarde-vrijebeeld niet zijn,dat een kind, deugdelijk wetenschap deschoolin haalt.Wi1men dat
voorgelicht,beter bestand za1zijn tegen de doen,dan betekentdatin de praktijk dat
avancesvan aanranders;aanrandersplegen

de leerling van verschillende docenten ver-

hetbijzulkeavancesnu eenmaalnietopde schillende waarde-systemen te horen za1
seksuele toer te gooien. Nee: öök in het kri
jgen.Ditbrengtdan weerde vraag naar
basisonderwijs moet de seksuele vorming voren ofdejonge mensen hetkunnen heb-
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ben om in hun onderwijs verschillende en nethKennlston'sonderzoek:zezi
jn nieteo
elkaar misschien zelfs uitsluitende menin- ipsoneurotisch:zekomenveelaluitgeluk-

kige gezinnen met pn'ncipiële ouders.Hun
moederheefthun intellectuele ontwikkeling
mening over onderwijs en didactiek.Het gestimuleerd. De relatie tot de vader was
staat vast dat veel tot nu toe verkeerd is echter ambivalenten pespleten.In tegengedaan en ook nu nog verkeerd gaat,maar st
ellingtotdenegerdissidentenuitdelajere
wie deze bundeldoorleest,za1alheelgauw klassen 1ag de keuze voor een gevestlgde
overtuigd raken vu het feit dat we niet positie binnen hun bereik.
weten hoe het we1 moet, omdat we zelfs Ook vele andereschn'
jversuitdezebundel,
nognietweten hoeweonzefoutenfeitelijk zoalsC.E.Lincoln en A.Bryt,geven overmoeten onderzoeken.
wegend positieve kwalificatiesaan de 'jonC.J.Boschheurne
geradicalen'.L.J.W esten J.R.Allen begen overdezelfde onderwerpen te horen.
Praktisch iedereen heeft tegenwoordig een

J.H.Masserman

The Dynamia oj Dissent

schrijven de rode,de zwarte,en vooralde
groenel ppie)rebellie in een zeerlezenswaardig overzicht over de ontwikkeling in
Haight Ashbury ('Hashbury').C.Darrow
en radicale psychiater P. Lowinger gaan
meteen enqupte hetoproer in Detroitvan

(Scienceand PsychoanalysisVol.13),Gru- 1967 te li
jf.Hun Mstorische descriptie is
ne & Stratton,New York, 1968, 176 pp., indrukwekk
end.De conclusies uit hun 222
$8,- .
inteM ewszijn echtermagertjes.De meeste
geïnterviewden wensen zelfbestuuren datis

Dehierlehundeldereferaten en hun core- we1dehoofdzaak.De nestorJohn.P.Spieferaten zljn gehouden op 3 december 1967
1heeft metzijn analyse ook weinig inop de jaarvergadering van de American zgie
htin hetmilitante negeractivisme.Zoals
Academy of Psychoanalysis. Na een lin- zic
guistisch wat slordige inleiding van de be- jn coreferentB.Baittleopmerkt,ishetrekende bio-dynamicus M asserman wordt de
lezer door de existentialist Jago Galdston
voorgehouden,dat de '
m averick',de genia1e eenling en non-conformist,als zodanig

n
iet in psychoanalytische categorieën te
vangen is.De psychlater kan hem ook niet

ferentie-kader van Spiegel weinig helder,

doordathijsociologischeenysychologische
en psychoanalytische categorleen door e1kaarmengt.De socioloog L.A.Coser besluitmetdefunctiesvan de dissident.Deze
noemtvoorheteerstin hethele boek Karl

M arx,in één adem dan metDurkheim.Hi
j
jstop de paranoïde reactie van de reacmede doordat de psychiater de werkelijk- wi
tionairen,die overaleen samenzwering zien
heid van de z.g.normale wereld nietrela- tegen hun wereldle.Coser heeftzi
n hoop
tiveert.Depoliticoloog Seidlervervolgtmet gevestigd op de dissenters,maar zj
i
j
straeen levengbeschri
jving van de hier weini
g tegische voorkeur is watvoorzichtignui
tgebekende 83-jarige Amerikaanse socialist vallen.Hetbeste voor effectiviteitlijkthem
Norman n omas,die 2 jaar tevoren nog
tothet 'norm ale'terug brengen.Datkom t

een leidende ro1 speelde in de mars naar
W ashington voorvrede in Vietnam .Te bedenken valt dat 'socialist' nog steeds een
scheldwoord is in Amerika. Sh.B.Cohen
geeft de casuïstiek van twee behandelingsgevallen, een rebel en een reactionair.

'detached concern'.
Het boek is geen bundel politieke essays.
noch ook een diepgravende socio- of psychodm amische analyse van nonconform is-

Daarbij komtweinig uitde bus, behalve
dat psychiaters voor verandering zijn en
daardooreen rebelmakkelijkerkunneà begrijpen dan een reactionair.C.A.Pinder-

verruimen.Daarbijis hetpsychoanalytlsch

me.Eerderli
jktheteeneersteoprechtepoging van sociologisch en politiek niet inge-

voerde psychiatersom hungezichtskrin! te
dogmatisme gelukkig op de achtergrond

gekomen. Anderzi
jds is nog slechts een

weinig gedifferentieerde methodologie ont-

huqhesmerktop datvan degroteregroep wikkeld. Deze bundel heeft a1s dissidentie
radlcaleactivistendiedoorhem zi
jnonderzocht,allen in de loop van hun leven hun
protest op verschillende zaken hebben gericht. Zoals in psychoanalytische kringen

in de klassiek-analytische traditie de weg

gebaand naar andere belangrijke studies

doorpsychoanalytici,zoalsdie van Erik H.

Erikson Rellections on the dissento! contemporary youth (Int. Journal of PsychoAnalysis, 1970) en van J. M armor: The
rika met de ouder-kind verhouding, wat psychodynamics oj political extremism
een beetje zwart-witte indruk maakt. De (Am.J.Psychoth. 1968).
jongeradicalen komenergoedafbijKen- J.H.van Meurs

gebruikelijk,zoekthi
j verklaring van gedraqvooralinjeugdsituatie.Maarookvergelilkthijdeverhoudingzwart-witin Ame-
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logica.De schrijveronthoudtzich terecht
WIJSBEGEERTE

van een oordeel over de vraag of het de

diepsteis.Hetwerkjekandooriedereen a1s

een inleiding voor verdere studie worden
uikt.
Ayer, d.J. - Russell and M oore: The gebr
C.
J.
Boschheurne
Analytical Heritage. M acmillan,
Houndsmill, Basingstoke, 1971, 254 pp.,
f 3,90.
Serg,Proj.Dr.J.H .van den - 's-M or- PaulRicoeur

gens jcçen 's-middags vi
ssen.- Callen- W egen van de jilosojie
bach,Nljkerk,19712,i11.,j12,50.

Berg,Dr.J.H.van den - Leven in meer- Structuralisme,psychoanalyse,

voud. - Callenbach, Nijkerk, 1971, 311 herm eneutiek
PP.,/18,50.
Ambo,Bilthoven,269 pp.,/17,50.
Bernal,J.D.- De wetenschap aIs maat-

schappelqk proces I-IV. - Spectrum,

Utrecht / Antwerpen, 1971, 259 pp., per Een korte inleiding van prof.Peperzak laat
zien hoe deze serie artikelen van de Franse
deel /12,50.

Deljgaauw,Dr.Bernard - De wnsbegeerte filosoofRicoeurpastinhetgrheelvanzijn
van de 20e eeuw. - Het W ereldvenster, werk. Ricoeur probeert vanuit de traditie
der reflexieve wijsbegeerte de waarde van
Baarn,1971,206 pp.,j5,90.
Eqsbouts,Cas en Corn.Verhoeven - Za- psychoanalyse en structuralisme te verstaan
kelijkheid en ethiek.- Ambo, Bilthoven, en deze te integreren in een zich hernieuwend fenomenologisch denken.De taalvan
1971,95 pp.,/7,50.

Fortmann,Han - Watis er met de mens R.is niet eenvoudig.Daarom is het goed
gebeurd?- Ambo,Bilthoven,1971,60 pp., nu opnieuw een bundeling in het Nederlands te bezitten. W e1 zou het beter ver/5,50.
Fortmann,Han - Inleiding totde cultuur- staanvandezebelangrijkedenkernogmeer
psychologie.- Ambo,Bilthoven,1971,399 bevorderd worden, a1s men voldaan had
aan enige reeds eerder geuite desiderata:
PP.,/25,
-.
M artinet,E.A.D.- De driedimensionale een soepeler Nederlands in de vertaling,

lnens.- Callenbach, Nijkerk, 1971, 135 constanteverwijzingnaardebladzijden der
oorspronkeWke teksten,watmeer toelichPP.,/14,90.
M ooii,Dr.J.J.d.- Aspecten van rede- ting en comm entaar.
lqkheid. - W olters-Noordhoff, Gronin- J.H.Nota
gen, 1971, 29 pp.,j4,
-.

Plant,Raymond - Ethiek en casework.Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 86 PaulRicoeur
pp.,/6,25.
Symbolen van hetkwue
Roszak, Theodore - Opkomst van een
.Sm et, zonde, schuldigheid;
tegencultuur. - M eulenhoff, Am sterdam , Deel 1.

1971,264 pp.,/17,50.
Verhoeven, Corn. - H etLeedwezen. -

Deel2.
.D e mythen van hetbegin en
einde

Ambo,Bilthoven,1971,108 pp.,j8,90.
Vivian, Frederick - Filosojisch Denken. Lemniscaat, Rotterdam, 1970, 131 en 162
Ambo,Bilthoven,1969,223 pp.,j14,50. PP.,/13,50 per deel.
Dr.Af.C.Sergant

Taalen Logica
HetW ereldvenster,Baarn,1971,20 pp.,

/3,90.
Hetverwonderteven datwe hier te maken

Uitgever en vertaler bewijzen een belangri
jke dienst aan het Nederlands taalgebied

door deze vertalinj van het in 1960 ver-

schenen gedeelte u1t Ricoeurs filosofie van
de wil: ,,La symbolique du Ma1''. Het is

we1jammerdatmen ook hiernietaan de

in bovengenoemde bespreking van een andere Ricoeurvertaling heeft voldaan. Daar

hebben met een openbare les.Feitelijk is komtnog bi
j,datde noten hiermeeraan
het een voor iedereen begrijpelijke inlei- de Nederlandse lezer hadden moeten zijn
ding over de structuur van de taal. De

aangegast.Een verwijzen naar een Franse

schrijverontdektdaarin,misschienniethe- vertallng van Bultmann isbv.nietzo zinvol
lemaal origineel, een aantal verschillende in een Nederlandsboek,terwijlGusdorfin
lagen. Een van de diepste daarvan is de

hetNederlands is vertaald.Deze bezwaren
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klemmen nog meer, omdat een inleiding
geheelontbreekt.
J.H.Nota

de hedendaagse filosofie.Habermas maakt
nietalleen gebruik van de dialectiek,maar
wi1 ook aan de hermeneutiek een belang-

H rgenHabermas

ZurLogik derSozialwissenschajten

rijke ro1 toekennen. M erkwaardige- ijze
staan zijn opvattingen zo nu en dan zeer
dichtbijdievan hetFranse structuralisme,
dathijechternietmetnamenoemt.

Edition Suhrkamp,Frankfurt/M .,1970,
329pp..
De bundel bestaat uit een aantal stukken

M anjredThiels
EnzyklopC ie derG eisteswissen-

C.J.Boscv eurne

dieHabermasschreefin zi
jn polemiekmet
de neo-positivistAlbert.Hoewelhijsoms schaftlichen arbeitsmetoden

hatelijk doettejen zijn tegenstander,weet 6.Liejerung M ethoden derKunst
hijzeker sommlge aspecten van deopvat- und M usikwisseuchajt
tingen van zijn tegenstandersnietalleen te

waarderen maarzelfsin zi
jn eigen opvat- R.Oldenbourg Verlag,M e chen und
jinteketingen te verwerken.Datgeldtook voorde W ien,1970,153pp.,DM .24,- bi
opvattingen van W ittgenstein.
Het boek biedt wat meer dan de titel zou
doen vermoeden.Niet alleen de logica,leer
van de uitspraken en hun waarheidsgehalte,
wordt in de discussie betrokken, maar de
gehele methodologie van de sociale wetenschappen, waaronder ook de geschiedenis
en de algemene taalwetenschap worden be-

ning op hetgeheelDM .21,60.
Een drietal opstellen waarin de methoden
van kunsten muziekwetenschap worden besceeven,zonder datmen nu ook toekomt
aan de vraag wathet essentiële verscMlin
methode is tussen deze wetenschappen en
die van de exactewetenschappen.Een beet-

je misleidend is daarom de titel van het
grepen.Omdathijdezewetenschappen met tweede opstel:Naturwissenschaftliche M eandere moet vergelijken, komen ook die thoden in der Kunstwissenschaft'.In werandere,b.
v.dewe1eensverwaarloosde bio- keli
jkheid gaathetdaarom een interessant
logie,tersprake.Duidelijk wordthetdat overzicht van gevallen waarin de natuurb-v.ook deze wetenschap uitgaat van een wetenschappen optreden a1s hulpwetenaxiomatisch systeem,wat ieder die tegen- schap van de kunstwetenschap,b.v.bijouwoordig de kranten leest kan volgen. De derdomsonderzoek van een schilderij.

biologische omschri
jving van leven is b.v. Beschrijvingen van dit soortkunnen vooral
niet anders dan een axiom a.U itdeze ana- van belang zijn voor een vergelijking van
lyse volgt dathetneopositivistische dogma
van de eenheid der wetenschappen niet
houdbaar is. De em pirische controle van
sociale feiten is een totaal andere dan die
van feiten in de natuurwetenschappen.

de methoden in de verschillende a-weten-

De schrijvermaakteen belangrijk probleem

thodemoeten hebben.Ook datisweerniet

schappen. Te vlug wordt nameli
jk nog
steedsaangenomen dat,omdatzijnietde
methode van de b-wetenschappen kunnen

hebben,zi
jnu ook allemaaldezelfde me-

volkomen duidelijk:devraajwelkdenksys- bewezen.

teem in de filosofie het julste is kan men C.J.Boschheurne
nietvan uitdatsysteem bewi
jzen.
Verdere belangri
jke opmerkingen zijn dat TiborHorvath
a1s de sociologie zich beperkte tot empirisch-analytische onderzoekingen,mennooit
zou kunnen vaststellen hoe de onderzochte

Encyclopedia ofHuman M ee of

andere woorden met dit systeem zou men
nooit kunnen vaststellen waarom erwe1of

De naam van dit werk is bepaald doordat
de schrijver niet wi1spreken over het te

Ultimate RecD@ and M eaning
systemen zichzelfin stand Melden,respec- Regis College,Toronto, 1970, 166 pp..
tlevelijk zich zelf konden vernietigen,met

qeenrevolutiekwam.Hijherhaaltditeigen- geladen begrip God.Dan zou Mjvan alle

hjk a1s hij verderop stelt dat de fysieke over het absolute bestaande begrippen een
reproduktie van een maatschappijnietkan besprekingwillen geven.Waarschijnlijkzou
worden vergeleken met de reproduktie vu hijdan uitkomen op een verznmeling van
organismen. De misleidende geWkstelling begrippen die elkaar vaak uitsluiten. Tot
van organisatiesen organismenweethijzo- nu toeisde schri
jvernietverdergekonzen
doende te ontmaskeren.
dan eenli
jstvanwoorden ineen zeergroot
Het probleem datin ditboek aan de orde

komt,hoortzekertotde belangrijkste vu

aantalverschillende talen.
C.J.BoscV eurne
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POLITIEK

kwaamste deskundigen oy hetterrein van

de buitenlandse politiek ln de Bondsdag.

Bovendien is hij een politiek denker van
groot formaat. Hij is een van de laatste

Deutschkron,Inge - Israelund die Deut- aristocraten die in hetpolitieke leven van
schen.- W issenschaft und Politik,Köln, hetcontinent een grote ro1spelen.
Guttenbergs toespraken over buitenlandse
1970,368 pp..
itieke vraagstukken vanaf einde 1959 tot
Domes, A.- Rejormen und Dogmen in pol
d
e
herfst van 1970 vormen niet alleen een
Osteuropa. - W issenschaft und Politik,
belanjrijke bron voor het bestuderen van
Köln, 1971,272 pp.,DM .14,50.
etelgentijdse gebeuren,maarzijbevatten
Gannon,FranklinReid- TheBritish Press h
ook vele actuele,resp.'profetische'stellinand Germany 1936-1939.- Oxford Uni- gen.
versity Press,London,1971,314 pp-,f 3,
25. Guttenberg verstaat onder conservatisme
Grothusen,KlausDetlev,Hrsg.- M oskau primair de bekwaamheid zich op de policontra M ao.- Droste Verlag,Diisseldorf, tieke en sociale werkeli
jkheid toe te leggen.
1971,252 pp-,DM .16,- .
Voor hem zijn 'Ideologiefeindlichheit',

Sachgerechtigkeit' en wantrouwen jegens
Hojer,Walter- Europa und die Einheit '
Deutschlands.- W issenschaft und Politik, abstracte inzichten wezenlijke karakteristieKöln,1970, 368 pp..
ken van de eigentijdse conservatieve poliiek. Het doel van deze politiek is 'FreiIllich,Ivan - Aalmoezen en jolteringen.- t
heitund W iirde desM enschen auch in der

Lannoo,Tielt,1971,217 pp.,BF.185.
Nawrocki,Joachim - Brennpunkt Berlin.
W issenschaft und Politik,Köln, 1971, 155
PP.,D M .8,50.
Ruge,Friedrich - Bûndnisse.- Bernard
& Graefe, Frankfurt / M ., 1971, 173 pp.,
DM .16,80.
Schneider, Dieter, Hrsg. - Zur Theorie
und Praxis des Streiks.- Suhrkamp Verlag,Frankfurt / M ., 1971, 386 pp., DM .
4,- .
Stolypine, Arcady - La M ongolie entre
M oscou et Pékin. - Stock, Paris, 1971,
238 pp..
Taber,Robert- DerKrieg derFlöhe.PaulListVerlag,M iinchen, 1971,196 pp.,
DM .5,80.
W eber,H erman und Fred Oldenburg - 25
Jahre SED. - W issenschaft und Politik,
Köln, 1971,204 pp., DM.8,50.
W ilson,H arold- TheLabourG overnment
1964-1970. - W eidenfeld & Nicolson,
London, 1971,836 pp.,f 4,80.
Zawodny,J.K .- Katyn: M assacre dans

la jorêt.- Stock,Paris,1971,223 pp..

geënderten W elt von Morgen zu bewahren''.

Guttenberg beschrijft de behoudende

politicus niet a1s 'Restaurator' m aar a1s
'Renovator', niet a1s progressieve idealist,
maar a1s sceptische realist.
Uitzijngesprek metGiinterGauskan men
echter Guttenbergs politieke denken beter

begrijpen.Dehoofdredacteurvanhetweekblad Der Spiegel is een van voorstanders
van Brandts 'Ostpolitik'.Als een vertegen-

woordiger van de moeilijk definieerbare
groep van linkse intellectuelen die in hoge
mate de politieke meningsvorming van de
publiciteitsmcdia in de Bondsrepubliek bepalen,beschouwtGaushetcommunisme in

de Sovjet-unie nieta1s een totalitair systeem, m aar louter a1s een andere maat-

schappelijke orde. Terwijl Gaus een ,,ge-

sellschaftsphilosophischen Fortschrittgegenuber burgerlichen Geschichtsauffassungen''
meent te m ogen constateren, spreekt Gut-

tenberg overde reëlehistorischewerkelijk-

heid van hetcommunisme.Hier staan twee

'Gnmdhaltunqen'van Duitse en iiberhaupt

westelijke polltiek tegenover elkaar. Enerzijds de intellectuele relativering van het
fenomeen communisme en anderzijds een
nietbepaald objectieveanalysevan dezgn.
communistische realiteit.Voor Guttenberg

PaulPucker,Hrsg.

KarlTheodor Freiherrzu Guttenberg
Im Interesse derFreiheit

iseen van debelangri
jksteprincipesdatde

rechten van de mens niet tot onderhande-

lingsobject met de communisten mogen

worden gedegradeerd. Daarom moet volgens hem een concrete en realistische P01itiek tegenover de Sovjet-unie zich op het
Vorwortvon Frnnz Josef Strauss.Seewald vrijheidsprincipe oriënteren. #*Der Freiheit
Verlag,Stuttgart,1970,312 pp.,DM .19,80. wegen mussten wir esaufuns nehmen,von
den Kommunisten zum Feind erklërt zu
Baron von Guttenberg is een van de be- werden''.Het gaatnietom de overwinning
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listische landen G werkstelligde toenade-

setzung'vandevrijheid.Bijdebotsing van ring van beide politieke systemen.Hierbij

de 'menschenfeindlichen'ideoloqie metde wordt echter,volgens Guttenberg,hetwemensen zullen tenslottedevrijheldslievende zen van hetSovjetcommunismeen debeme
nsen zelevieren. Guttenberg voorspelt, doelingen der leidersvan hetKremlin ontdatde 'Frelheitsfeindlichkeit'van hetcom-

kend. Deze beschouwen n.1.de concepties
munisme ,,stûck fûr Stûck abbrökkeln van 'bruggen slaan' en 'vreedzame veranwerde''. Daarom moet een zinvolle 'Ost- dering'als 'ideologische sabotage'en 'socipolitik'handelingen achterwege laten waar- ale agressie'.
door de positie van de onderdrukkers ver- Samenvattend mag worden opgemerkt dat
sterkt kan worden.
Baron von Guttenberg niet de taal spreekt

De door Chroesjtsjov geënsceneerde Ber- van de rijke aristocraat,maar dievan de
lijn-crisisheefteen onervaren en onzekere elkeprogressievepolitiek metskepsisbejeAmerikaansepresidentgetroffen.Enige van

qenendeentegelijkerti
jd reactionaireopvat-

zijnraadgeverskondengeen wezenlijkever- tmgen afwijzendeliberalepoliticus.Hijbeanderingin dehoudingvan deSovjet-unie schouwtzijn politieke activiteitnieta1s de
ontdekken.Anderen geloofden daarentegen hobby van een financieelonafhankelijk ieaan de mogelijkheid van wereldpolitieke mand,maara1seen hartstochtelijk engageafsprakenmetChroesjtsjov.Dezevertegen- mentvoor de handhaving der vrijheid van

woordigden demening,datdebelangen van

hetDuitse volk.Dezeeigenschappen hebben

deverdragsqartnersaan een modusvivendi Guttenberg ook de hoge achting van zijn
met de Sovlet-unie ondergeschikt moeten
worden gemaakt.HoewelKennedy de Sov-

politieke tegenstu ders gebracht.

jetbedoelinjen m.b.t.Berli
jn en deBonds- L.Bartalits
republiek julstanalyseerde en tegen president Kekkonen verklaarde dat de Sovjet
druk op Berlijn de neutralisering van de

Bondsrepubliek a1s een eerste stap naar de Dr.S.F.Couwenberg e.a.
neutralisering van W est-Europa beoogde, lnternationad Cultureelbeleid
bleefhij,volgens Guttenberj,besluiteloos.
Desondankswashijnietbereldaan deSov- Centrum voorStaatkundige Vorming,Den

jetwensnaareen nieuwe statusvoorW est- Haag,1971,60 pp.,/3,50.
Berlijn tegemoettekomen:DeSovjet-unie
angt von
yyverl

uns Zugestëndnisse, fiir die
sie unsvon neuem geben will,was wir bereits haben''.

Het rapport van het Centrum voor staatkundige vorming van de K atholiekeV olks-

partijoverhetInternationaalCultureelbeDe agressieve Berlijn-politiek van Chroesj- leid heeftterechtzeerveelaandachten potsjov bemoeilijkte de betrekkingen tussen sitieve waardering van de pers gekregen.

Bonn en W asMngton.De Kennedy admint
'stratie huldigde volgens Guttenberg de opvatting, dat de ,,Tatsache der Verhandlungsbereiieitschaft wichtiger sei a1s der
Verhandlungsgegenstand selbst''.Deze stelling wordt thans ook door de Bondsrege-

H etiseen reactie op de regeringsnota over
dit onderwerp van 18 september 1970 en
bevatbeschouwingen over de uitgangspunten, doeleinden, organisatie, instrumenten,
financiering, richting en concentratie van
hetNederlandse CultureelBeleid.Voorhet
rinqtegenoverdesocialistischelanden ver- eerstwerd in Nederland min ofmeer offidedlgd.Guttenberg prijst zich dat hij de cieel gesteld dat het internationaal cultuVerenigde Staten eraan herinnerde dat de reelbeleid beschouwd moetworden a1seen
bedoelingen van Ckoesjtsjov waren:a)d. essentieel onderdeel van het buitenlands

m.
v.zijn Berlijn-politiek een beslissende beleid,metnamea1sde derdepi
jlerdaarwending in het Oost-W est conflict teweeg- van, naast de staatkundige, lnilitaire en
brengen,b)uitholling van de geloofwaar- economische comqonenten.Deministeriële
digheid van de Amerikaanse nucleaire !a- verantwoordelijkhmd voor de buitenlandse
rantie,c) ondermijning van het westelilke cultuurpolitiek is echter te onduidelijk af-

bondgenootschap, enz..
De machtsaanvaarding vandeS.P.D./F.D.
P.
bondsregering markeerde een keerpunt in
de Duitsland- en Oostpolitiek van Bonn.
In het middelpunt van Brandts politieke
denken ligthetconceptvan 'W andeldurch

gebakend.Drie ministers, die van buiten-

landse zaken,onderwijs en wetenschappen
envancultuur,recreatieenmaatschappeli
jk

werk houden zich metde problematiek van
het buitenlands cultureel beleid bezig. De
handhaving en ontwikkeling van de identiAnnâherung''. M .a.
w.hij gelooft in een teit van de Nederlandse culturele gemeendoor versnelde industrialisatie in de socia- schap in Buropa, die zich meer en meer
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integreert,maakteen samenhangend cultu- JozejOelinger
reel beleid noodzakelijk,waaraan het tot D ieN eueLinkeund derSD S
dusver ontbroken heeft.Daarom zalde mi-

nister of staatssecretaris van buitenlandse Verlag J.P.Bachem,Köln,1969,220 pp.,
zaken moeten zorgen voor de coördinatie DM .14.80.
van alle regeringsactiviteiten op hetterrein
van de buitenlandse cultuurpolitiek en zal

hij er ook verantwoordelijk voor moeten De schrijver analyseert de beginselen van
de buitenparlementaire oppositie.Hi
jkomt
zi
jn.
R.S.

tot de conclusie dat deze zich richt tegen
het hele bestaande parlementair-democra-

tische systeem. Waarschijnlijk is dat we1
juist. M en moet echter bedenken dat er
DielnternationalePolitik 1969
Erganzungsband l D okum ente

meer dan een vorm van democratie is.Het
radensysteem,waarin alle belangstellendenbelanghebbenden mee beslissen is er een

Ergönzungsband 11Zeittajelund

van.Feiteli
jk zou men moeten proberen te

R egister

onderzoeken welk systeem er steeds ge-

schiktis voor een bepaalde jemeenschap.

Zeker ishet lmmers dat nietleder systeem
geschiktisvoor elke gemeenschap.De gebeurtenissen op de universiteiten, die zo
een grote ro1 spelen in het denken van de
buitenparlementaire oppositie, hebben bewezen dat het systeem van de vertegenSinds 1961 worden in opdracht van de woordigende democratie daar alleen maar
Deutsche GesellschaftfûrAuswM ige Poli- leidt toteen bureaucratie en corruptie.
tik in de Bondsrepubliek Duitsland jaarboeken uitgegeven die a1saanvulling dienen C.J.Boscv eurne
Sonderdruck aus der Zeitschrift EuropaArchiv, R. Oldenbourg Verlag, Mûnchen,
1970,602 en 266 pp.,beide delen
DM .68,- .

op het Europa Archiv, het voortreffelljk
gedocumenteerde Gdschrlft van de ver-

eniging.
De Ergn
''
nnlngsband l bevat alle bekende
documenten zoals verdragen, ontwerpver- M .<.J.M .Broekmeqer
dragen, redevoeringen, commuiqué's e.d. The Vietcong P= e# By

uithet betreffende jaar.De Ergh
'nnlngs-

band 11 geeft een chronologisch overzicht Asia Publishing,Voorburg,1971,84 pp.,
van de internationale politieke gebeurteis- i11..
sen en bevattevenseen zaak-en personenregister.
moeilijkheid van een boekje a1sditis,
W anneer we deze uitgaven vergeli
jken met De
dat het in de categorie 'welles-nietes'tede in Nederland gebruikelijke publikaties rechtkomt.Zoalsde auteur opmerkt,wordt
zoals Keesings Historisch ArcMef en de het oordeel over de Vietnpmoorlog en de
W inkler PrinsJaarboeken,dan valt op dat gebeurtenissen daar vaak emotioneel behetweergeven van documenten zonder een paald, zonder dat m en naar 'alle' feiten
of ander commentaar deze verzameling luistert.Zo ismen thanswederom meteen
hanteerbaarder maakt voor het onderzoek Vietnamtribunaal begonnen in Zweden en
en ook bm ikbaarder als handboek vooral is Amerika bezig zondtbokken te zoeken
doordat de samenstellers een grote mate om de 'heilige verontwaardiging'op botte

van overzichtelijkheid hebben weten tebe- vieren.HetWk
' tme,dateen boekjealsdit,
reiken.
Hetis bovendien zeertewaarderen datbij dat andere feiten en gebeurlijkheden aan
tlichtwi1brengen,nietsuithaalj teci
j
ieder afgedrukt document de bron wordt he
jmensen diealbereid zijn naardltsoort
weergegeven, zodat een maximale contro- bi
lttrbaarheid verkregen wordt. Nitt alleen gegevensteluisteren.Hetboekjeza1alleen
arpolariseren.M en kan hetbeschouwen
instituten op het gebied van Nieuwste Ge- ma
a
1
s
een klein '
zwart'boek tegenover een
schiedenis en Internationale Betrekkl
-ngen, 'wit'b
oek, of omgekeerd en men kent het

maarookindividuelesyecialisten en moge- nutvan derlelijkeaanklagendeboeken.De
lijk ook krantenredactles vinden in deze bedoeling lilkt me oprecht. maar het nut
jaarli
jkse publikaties een belanjrijke aan- wellichtomgekeerd evenredig.
vulling op de eigen documentatle.
F.Nieuweo of

G.Adriaansen
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incident,somsvlak na elkaarvolgend,soms
met enige decennia tussenruimte.Het ge-

brek aan compositiewreektzich bijzonder,
evenalshetgebrekaaneenbehoorlijkestijl.
Fabry,Philipp.<.- DieSowietunion und Erzoumeerrechtgedaanzijn aan deverdasDritte Reich.- Seewald Verlag,Stutt- diensten van de dynastie door per vorst
een algemene schets van diens regering te
gart,1971,485 pp-,Ln.DM .45,- .
H urstjield,Joel- ElizabethIandtheUni- geven en daarbinnen de specifieke moei-

ty 0/ England.- Pelican,Penguin Books, lijkheden en ontwikkelingen teylaatsen wat
Harmondsworth,1971,169 pp.,30 p..
Lamberty,M ax - De Vlaamse opstanding.
Deel1.Tot1914.- Davidsfonds,Leuven,
1971,98 pp-,282 afb,BF.325.
Locher,Dr.Th.J.G.- Geschiedenis van

betreft zijn staatkundile positle; voor de
lezerszouden deverschlllendekwesties dui-

delijker zi
jn wnnneer de historische context
even aangegeven werd.(lk denk bv.aan de
huwelijkskwestie van de oudste zoon van

ver en nJ:#.- Universitaire Pers Leiden, W illem 111:aan hetbegin van de paragraaf
had kunnen staan over wie het ging,etc.
).
Leiden,1970,337 pp.,j36,- .
Shorter,Edward - The Historîan and the Geëmotioneerd raakt de schrijver wanneer
j hetvoorstelvan Aarden,M ej.GoudComputer.- Prentice Hall International, hi
smiten Van n ijn bespreektom de minl
-sEnglewood Cliffs,1970,149 pp.,f 3,50.
Stiirmer,M ichael,Hrsg.- Daskaiserliche ter-president rechtstreeks door het volk te
Deutschland.- Droste Verlag,Dëseldorf, laten kiezen.Uitgebroed 'in een muffe stu1970,447 pp..
deerkamer'1.274)vormtdit'a1heelarmzalige, want slecht geredigeerde en even-

eensslechtverdedigdeinitiatief'(p.276)een

hoojst bedenkelijke ondermi
jninj van de
E.van Raalte

posltie van het Parlement.W aarln ik Van

Raaltevolkomen geli
jk moetgeven.Staatsrechtelijk onbegrijpelijk is mij de term
jk Functionaris'voor de KroonNederlands constitutionele monarchie 'vorsteli
prins-'(p.X1V).
historisch-staatsrechtelqk belicht

Staatshoofd en ministers

M arcelChappin

W .E.J.Tjeenk-W illink,Zwolle,1971,
XVII en 308 pp-,j35,- .
SinclairHood
D e dagbladpers heeftterstond na het ver- D e voorouders van de G rieken
schijnen van dit boek er de nodige aan- 143 pp.,122 sfb.,BF.199.

dacht aan besteed.De belangstelling jing

daarbijvooraluitnaar '
inside-informatlon'
die schrijver dankzij naarstig speurwerk G.S .S.Bushnell
kon geven.De moeilijkheden tussen onze D e eerste A merikanen
negentiende-eeuwse koningen en hun zonen
kennen we nu watbeter,de m oeite van de

143 pp., 139 afb., BF.199.
El
sevier, Am sterdam -Brussel, 1969.
Oranje-vorsten met de beperkingen die de
constitutie hen oplegt komt naar voren,
moeilijkheden en mogelijkheden van overleg Het strenge onderscheid tussen vulgarise-

tussen staatshoofd en deverantwoordelijke rendeen wetenschappeli
jke literatuurblijkt
ministers worden behandeld. Het gaat D3eer Cn D3CCF tc Vervagen,nu WCtenSChaPschri
jvererom telaten zien hoe sinds1848 persnietmeerrustig hetuurvan publikatie
de ministeriële verantwoordelijkheid een afwachten, maar onder druk van de uitzelfstandig handelen van het staatshoofd geversgaan schrijven.Populaire series a1s
onmogelijk maakten van hoe grootstaats- De vroegste beschavingen danken hieraan

rechteli
jk belanghetisdatdeeenheid van hun 'wetenschappelijke'ernst.In deze sede Kroon ten allen tijde bewaard bli
jft. rieheeftS.Hood hetoverde minoischeen

Door nu alleen die kwesties te behandelen

myceense beschavingen,De voorouders van

waarbij dit ideaal niet ten volle bereikt de Grieken,en G.H.S.Bushnellover de

wordt, m eestal vanwege het tem perament hoogtepunten van het precolumbiaanse
en hetkaraktervan de leden van onze dy- Amerika, De eerste Am erikanen. ln beide
nastie,hebben we een boek gekregen m et boeken beletde vlotteschrijftrantnietdat
alleen maarverwikkelingen.W ehebben bo- er in wetenschappeli
jke twistpunten op een
vendien een boek gekregen dat een uiterst verant
wo
o
r
de
ma
ni
e
r stelling wordtjenobrokkelige compositie heeft:incidentnaast men. Beide boeken zijn ook uitvoeng en
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verzorjd geïllustreerd meto.m.vele voor- terDorlant.Hetvierde artikelbehandeltde
treffehlke kleurplaten.
S.Heester

Dr.M r.H.H.E.W outers

geschiedenis van het Limburgse M aasdal
tussen 1543 en 1664,in welke periode deze
streek doorgangsland en podium was voor

de elkaar bestrijdende mogendheden. De
laatstebi
jdrageoverhetplantotontmanteling van M aastrichtin 1667 werptlichtop

G rensland en bruggehoofd
het tragische 1ot dat de stad zou hebben
H istorische studies metbetrekking tot moetenondergaan (ontmantelingengedeelhetLim burgse M aasdal
teli
jke afbraak),a1snietdedaaraan tegengestelde visie (de stad a1s bolwerk der
en,meerin hetbqzonder,destad
Uniegewesten) de doorslag had weten te
M aastricht
geven.
Van Gorcum,Assen,1970, 473 pp.,5 i11., Het boek besluit met een samenvatting in
hetFransen Duits,en een registervan pergeb./46,50,ing./42,50.
sonen-en plaatsnam en.
P.Begheyn
Me
tdevijfin ditboek jebundelde,tevoren
elders verschenen studles heeft Schr. op

overtuigende wi
jze revanche genomen voor
de schaarse aandachtdie de provincieLim-

Geralds.Graham

burg zo lange tijd ondervonden heeftvan X Concise History oj the British
de kant der Hollandse geschiedschrijvers. Empire
Het boek behandelt de historie van het
Limburgse M aasdalen van de stad Maas-

Thamesand Hudson,London /Denis,Bor-

tricht,meerin hetbijzondervan eind vijf- gerhout,1970,288 pp.,250 i11.,BF.295.
tiende tot eind zeventiende eeuw, niet a1s G.S.Graham draagt zijn boek over het
geheel,maar vanuit verscheiden deelaspec- BritseImperium op'aan zijn kleinkinderen,
ten.Schr.weetzijn stofop boeiendewijze die het Brits lmperium niet meer hebben
uiteen te zetten,daarbi
j niet krampachtig
jn boek zelfgetuigtechterminzich houdend aan de enge grenzen van ge- gekend'.Zi
west of onderwerp, maar voortdurend getuigend van een breder visie,die evenwel
nergens vervloeit in oppervlakkigheid. De

der van heimweenaarhetverleden dan van
fierheid overwathetImperium en de Com-

monwealth - ditheiligdom van vrijheid -

bben gepresteerd.Lang niet allen zullen
lijst van geraadgleegde bronnen en litera- he
Gr
aham bi
j die intergretatie volgen,maar
tuur en het kritlsch apparaatbewijzen dat

zijn verhaal bli
jft nlettemin een boeiend
tuk wereldgeschiedenis,zoals die door een
De bundelopent meteen bijdrage totde s
geschiedenis van de Limburgse historiogra- 1id van de Commonwea1th wordtbekeken.
eens te m eer.

fie,waarin a1s redenen voor de eerst laat

S.H eester

op ganggekomen geschiedschrijving van dit
gewestaangevoerd worden de late form atie
van de huidige provincie, de daarm ee samenhangende verstrooidheid van hetbronnenm ateriaal en de noodzaak Van SanAenwerking met vorsers buiten de provincieen landsgrenzen.In de tweede studie wordt
een aantalM aastriclztenaren,tot een bedevaart naar Cyprus veroordeeld, te Venetië
a1s bedriegers ontmaskerd;niet alleen gaat

FitzroyM aclean

X Concise Sflf/ry oj Scotland
Tham esand Hudson,London /D enis,Borgerhout,1970,239 pp.,231 i11.,BF.295.

A1 speelt de verheerlijking van het eigen
verleden nog altijd een voorname rolin de
nationale geschiedschrijving en ook in deze

Schr.daarbi
j in op dergelijke strafmetho- nieuwe geschiedenis van Schotland,toch is
den,maarbovendien wijsthi
jop hetM aas- het accent we1 verlegd van de nationale
trichtse Statutenboek van 1380,dat gelden verheerlijking naar een objectieve geschiedkan als een der uitvoerigste middeleeuwse schrijving:dereconstructievanhetverleden
codificaties uit de Nederlanden.De derde van Schotland interesseert ons niet zozeer
bi
jdrageiseenbiografievan deM aastrich- omdat het het verleden van Schotland is,
tenaarM attheusHerbenus(1451-1538),een maaromdathetonseen menselijkegeschiehumanistvan hettweedeplan,die in zijn denislaatzien,en vaak van ietsdichterbij
geboortestad denieuwe ideeën van ltaliaan- dan gebruikelijk.Een boeka1sditmaaktde
se humanisten en Duits-patriottischewi
jsge- geschiedenis van Europa weer iets concreren verspreidde,en die in verbinding stond ter.
metmannen a1sJoannesTrithemius en Pie- S.Heester
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op de kwesties op persoonlijke wijze en

Aalders,Drs.C.,e-a.- Luisterend Leven. weetb.v.bijzijn bekende aandacht voor
Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1971, het werk van de heilige Geest tevens de
geloofszinnigheid van het institutionele in
286 pp-,/17,50.
jbeBornkamm,Gûnther- Bibel- Das Neue dekerk onomwonden tebepleiten.Hi
k
r
i
t
i
s
e
e
r
t
g
a
n
q
b
a
r
e
e
n
g
e
ma
k
k
e
l
i
j
k
e
oeTestament. - Kreuz-verlag, Stuttgart / komstverwachtmgen meteen klare verkt
onBerlin,1971,166 pp.,DM .14,80.
Boros1 Ladislauz - # nous l'avenir. Desclee,Tournai, 1971,176 pp..
Debruyne,Léon - Le paîen? Le salut? Eglise vivante,Louvsln,1971,142 pp-,BF.
120.
Fuller, R. H.- De interpretatie van de
wonderen van Jezus.- Patmos,Antwerpen,
1971,124 pp-,BF.120.
Haag,Herbert,Sre.- Jesus fa den Evangelien. - Verlag Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart, 1971,176 pp-,DM .12,80.

digingvan hetkruis:hetheilwordtjerealiseerd doordedood heen.Hijherleldtde
tegenstelling tussen hervormden en gere-

formeerden toteenhuishoudelijketwist,die
zo spoedig mogelijk opgeheven dient te
worden,en we1zonderdevrijzinnigen buiten spel te zetten.Op talrijke plaatsen

maaktde dieye geloofszin van Van Ruler
gebruik van zljn theologische en wijsgerige
eruditie,speeltzijn beschouwelijkeaard op
ontnuchterende wi
jzemet de concrete felteli
jkheden,en zo wordtde lezerzich bewustvan debijzonderepersoonlijkheidwel-

Kûng,Hans- God en hetWden.- Des- ke Godsgeloof en kennis, kerkbesef en

cleeDeBrouwer,Brugge,1971,57 pp.,BF. eigen visie zo hardmonieus wistte beleven.
66.
Rahner,Karl- Ik gelo// in JezuzChris- J.F.Lescrauwaet
tus.- Desclee De Brouwer,Brugge,1971,
61 pp-,BF.66.
Ruler,Dr.A.A.van - Theologîsch werk Ulrich Wilckens

Il.- Callenbach,Nijkerk,1970,240 pp.,
Aulerstehung
/23,- ,bijint./20,
-.

Dr biblischeAulerstehungszeugnis

ââforâcA untersuchtund erklart
(Themen der n eologie), Kreuz-verlag,
A.A.vanRuler

Stuttgart/Berlin,1970,174 pp-,DM .12,
80,

bijint.DM .9,80).
Theologisch Werk.Deel11
Callenbach,Ni
jkerk,1971,240pp-,/23,- , In een eerste deelanalyseertde Hamburgse
bi
Jint./20,- .
exegeet resp.de oudste getuigenissen over
Jezus'opstanding (metname1Kor.15,3Het voorgaande deelverscheen in 1969 en 7), de berichten in de Evangeliën over
werdbesproken in Streven 23,Juli1970,p. Jezus'verrijzenisenzilnverschijningen.Een

1081.Dittweede deelvan opstellen en 1e- tweede deel tracht de betekenis van het
zingen door de ondertussen overleden vroeg-christeli
jke verrijzenisgeloof te achhoogleraar (1970) omvate1f werkstukken, terhalen tegen de achtergrond van hetver-

die voornamelijk in de laatste jaren geleverd werden. Zij cirkelden rond twee
hoofdthemata:hetkerkelijke belijden (geloofsbelijdenissen, dogma, theologie) en
kerkeli
jke structuur (ambtsdrager, apart-

rijzenisgeloofin de laatsteeeuwen van het

de verhouding tussen hervormden en gere-

JezusCu stusuniek is.Hetqeloofin Je-

Oude Testament en in het Jodendom ten

ti
jdevan Jezus.Schr.komttotdeslotsom,
dathetgeloofin Jezus'verrijzeniswe1verband houdt methetjoodse geloof in een
heid van de kerkgemeenschap, continuïteit opstanding derdoden in de eindtijd,maar
van hetpredikambt),naasteen lezing over a1sgeloofin deverri
jzenisvan depersoon
formeerden,en een anderelezing overbij- zus'opstu ding is in zijn dlepste grond
belse toekomstverwachting en aards per- geloofm
' God zelf,die ,,zi
jn vertegenwoorspectief.Vijfvan deze werkstukken waren digerop aardeuitdedoodtotinzijn eigen
nog niet gepubliceerd.
bestaan verheven heeft'' (p. 115 en 159).
Nietalleen m' datering maarnog meernaar W at de gebeurtenis van Jezus' verrijzenis
strekking zijn deze opstellen bi
j de tijd. zelf aangaat, neemt de auteur het juiste
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midden: ook al moet gezegd worden dat openbaring is. Deze herkenning van de
het getuigenis van zi
jn opstanding ih de mensJezus a1sde Christusvan God isechcontextstaat van legitimatie der verkondi- ter niette scheiden van de weg die totdit
ging der apostelen:toch moetgezegd wor- herkennen heeft geleid: de eigen Godsverden dat deze legitlmatie steunt op het ge- houding van de mens Jezus.Door ditmobeuren zelf van Jezus'opstanding:de ver- ment in de christologie weer op te nemen
kondiging ontvangt haar waarheidsgehalte kunnen wi
j de 'echte Geschichtllchkeit'
uithet'feit'van deverri
jzenis,ook alkan terugwinnen in de zelfopenbaring Gods in
dit gebeuren - juist a1s eschatoloZsche Jezus Christus: ,ylezus is z6 Zoon Gods,
heilsdaad Gods- nietstrikthistorisch ge- datHijZoon Godswordt''.Zo trachtde
verifieerd worden. Een rustig en overtui- auteurte komen toteen christologie,waargend geschreven betoog:dat heelwatvra- in geen scheidingen meer aangebrachtworgen rond Jezus'opstandmg verheldert.Ook den tussen 'God'en 'mens'#'boven'en 'beal kan het de prachtige uiteenzetting van neden'#'persoon'en 'heilsgebeuren'in Jezus
Heinrich Schlier. Uber die Aujerstehung Christus. In dit licht worden alle traditioJezu Christi (Johsnnes Verl., Einsiedeln, nelegegevensderchristologie in nieuw licht
1968)nietdoen vergeten.M erkwaardig ge- geplaatst en wordt de inhoud van de uit-

noeg wordtditlaatste boekje in de ht
'era- spraken van devroeg-christelijkechristolotuur-opgave nietvermeld.
gischeconciliesverduideli
jkt.Derustigeen
S.Trooster

overtuigende betoogtrant van W iederkehr

J.Feineru.M .Löhrer,Hrsg.

alleszins aanvaardbaar voorstel. De man
wordt overigens voortreffelijk geholpen
door twee voorafgaande studies van hoog
gehalte:R.Schnackenburg over 'Christolo-

M ysterium Salutis
Grundrissheilsgeschichtlicher
D ogmatik
Bd.11111.
.Dr Christusereignis
Benziger Verlag, Einsiedeln/Köln, 1970,
748 pp-,DM .47,- .

maaktzi
jn 'Entwurf'toteen verrassend en

gie desNeuen Testamentes'(yp.227-388)9
die laatzien dat in de geschrlften van het
N.T.sprake is van meerdere verschillend:

'christologieën',dieoverigensin haaryluriformiteit toch een eenheid vormen ln de
geloofsbelijdenis,die op allerleiwijze geformuleerd wordt. Minstens zo belangri
jk
en boeiend is de studie van P. Smulders,
'Dogmengeschichtliche und lehramtliche

tfaltung derChristologie'(p..389-476),
Bedoeling en opzetvan ditgrootse werk is En
waarin nietalleen de ontwikkeling geschilindertijd reeds uiteengezetin besprekingen derd wordtdie totuitspraken van de grote
van de eerste deeltjes in Nederlandse be- christologische concilies in vooralde 4e en
werking (Streven,21/1,1967/68,pp.302/3). 5e eeuw geleid hebben,maar tevens wordt
Om datde Nederlandse uitgeverna 6 bandangetoond dat buiten deze lijn der ontjes de toevoer stop gezet heeft,moestwe1 a
kkeling tevens alternatieve vormen van
voor dit uiterst belangrijke derde deel de wi
hristologiea1stegenspelvastgehouden A n;
Duitse uitgever gevraagd worden. Deze c
waarin totopzekerewi
jzedepluriformiteit

eerste 'halfband'van dit derde deelli
jktin n hetbelijden der eerste dagen bevestigd
eerste instantie belangrijk vanwege hetuit- i
dt. Vooral op basis van deze twee
voerige 'Entwurf einer systematischen wor
rachtigestudiesvan historische aard wordt
Christologie' (pp. 477-648: een boek op p
et'Enta rf'van W iederkehr aannemeli
jk.
zichl) van de hand van de jonge Zwitserse h
aarom been biedt dit werk nog studies
Capuci
jner-theoloog Dietrich W iederkehr. D
In tegenstelling tot de traditionele dogma- over 'het Christus-gebeuren'als 'heilsdaad
tische christologie gaatdeauteurMer staan van de Vader' (R. Schulte) en 'heilsdaad
n deZoon'(A.Hamman);'Oudtestamenin het zoekend en tastend geloven van de va
sche fundamenten der Nieuwtestamentiallereerstejaren christendom,en nietin het tsic
he christologie'(N.Fûglister);'Christus'
reeds meer gevestigde van de later geformuleerde Concilies van de 4e en 5e eeuw. heilsfuncties a1s Openbarende, Heer en
iester'(J.Alfaro).VooreenverantwoorDitblijktaluitdehoofdindeling van zi
jn Pr
e vernieuwing dertraditionele christologie
werk: 1. het historisch heilsgebeuren van d
een onmisbaar werk;dat echter vooral in
Christusa1sGods'ja'totmensenen wereld, he
t 'Entwurf' van W iederkehr we1 enige
en 2.tegeli
jk van 's mensen 'ja'totGod. ken
nis van zaken op theologisch gebied
Alleen vanuit dood en verri
jzeis wordt veronde
rstelt.
zichtbaar dat spreken en doen van Jezus
van Nazaret heilsgebeuren van Gods zelf- S.Trooster

102
GODSDIENST

Boekbespreking
bens.- Benziger,Einsiedeln,1971,180 pp..
Wess,Paul- Bleibtder Glaube derselbe?
-

(Reihe X)Styria, Graz,1971,60 pp.,

öS.28,DM .4,- .
Allegro,John.M .- De heili
gePaddestoel
en hetKruis.- Unieboek,Bussum, 1971,

387 pp.,j19,90.

Bacht,Heinrich,u.a.- Christen wollen das

Uitde Boeken van de Bqbel,deel1

celibaat? - Lalmoo,Tielt,1971,63pp..
Dominian, Jack - The Church and the

Schooleditie in opdrachtvan de Katholieke

eineAbendmahl.- (Publik)M atthiasGrii- Een literair-historisch gerangschikte
newald,M ainz,1971,71 pp..
selectie uit de boeken van het Oude
Bless,< .- Watis eraan dehand methet Testament
jbelstichting,M almberg, Den Bosch,
SexualRevolution.- (A Libra Book)Dar- Bi
ton, Longman & Todd,London, 1971, 76 1971,/8,75.
PP.,50 p..
Frank, Isidor - Der Sinn der Kanonbil- Zoals de ondertitelreeds aangeeft,gaathet
dung. - Verlag Herder, Freiburg / Br., nietom een gangbare uitgavevan hetO.T.,
1971,224 pp.,DM .30,- .
maar om een literair-historisch jerangGeines,Karl- Sûnde,Busse,Beichte.- schikteselectie.Niethetboek Geneslsstaat

(ReiheX)Styria,Graz,1971,öS.28,DM . dusa1seersteafledrukt,maardeverhalen

4,- .
over koning Davld,gevolgd door hetboek
Gerhartz,J.G.,u.a.- Kein Grundgesetz van deW ijsheid endePsalmen.Daarnade
derKirche ohne Zustimmung der Christen. Profeten, het Sinaiverhaal en het schep-

(Publik) M atthias Grûnewald, M ainz, pingsverhaal.A1swi
jonsafvragen waarom
deze 'afwi
jkende'bijbeluitgave,dan ishet
Grollenberg,Lucas - M odern Biibellezen. antwoord tweeledig:
-

1971,92 pp..
-

Bosch en Keuing,Baarn,1971,144 pp.,

j6,90,BF.110,- .
Kirchgössner, Aljons zI. Horst Bûhler -

lnterkomlnunion in Diskussion und Praxis.
Patmos, Verlag, Diisseldorf, 1971, 161
PP.,DM .10,80.
Lonergan S.J.,Bernard - GraceJn# Freedom.- D arton,Longm an & Todd,London /Herderand Herder,N ew-York,1971,
187 pp.,f 4,- .

'tBoek is'n vertalinguit'tDuitse taalgebied.En in Duitsland isdeze maniervan

-

Bijbelbenadering zeer normaal: men gaat
meer belangstelling tonen voor de mense-

lijkeschrijversen hun situaties.Deze- in
OOfSPCOng Duitse - benadering heeft een
groot stempel gedruktop de lezers van de

bijbel.A1smen nieterg goed oppast,raakt
men alvrijgauw verzeild nââstofâchter
de oorspronkeli
jke tekst;dan komen vragen
M ulder,Proj.Dr.M .J.- Hetmeisje van op:wat heeftde schrijver gedachttoen hij
Sodom.
Kok, Kampen, 1970, 38 pp., het opschreef,wat waren zi
jn gevoelens.
/2,95.
Aldusishetbegrijpeli
jk daterveelliteraN ouwen,Harrie J.M .- M et open han- tuur in omloop kon komen die volstrekt
den. Notities over het gebed.
Ambo, onwet
enschaqlp
elijk is. De samenstellers
belse bloemlezing pogen dit
Bilthoven,1971,56 pp.,j5,
90.
van deze bl
Nyssa,Gregorius van - Hetleven van de althans te ondervangen ...en hierin zi
jn ze
heilige M acrina. - Spectrum, Utrecht
geslaagd.
Antwerpen,1971,116pp.,j17,50.
Het jaatnietin de eerste plaats om
Rapp, Francis - L'Eglise etla vie religi- het literalre genot dat de oorspronkeli
jke
euse : la jin du M oyen Age.- Presses vorm biedt,...hetgaatveeleerom een obUniversitaires de France,Paris, 1971, 381 jectief en ernstig verstaan van deBijbelen
PP.,FF.30,- .
haarboodschap''(pag.XI).
Schatz,Oskar (Hrsg.
)- HatdieReligion Daarbi
jzou ik graageen kanttekening wilZukunjt? Styria, Graz / W ien / Köln, len maken.Hoe zou hetmogelijk zijn dat
1971,361 pp.,öS.148,DM .22,80.
iemand de Bijbelobjectiefverstéét? ls dat
Schalom,Ben-chorin - BroederJezus.
geen tegenspraak in zichzelf? Gaat het er
Ten H ave,Baarn,1971,192 pp.,/ 16,90.
juistnietom datmen eersten vooraldoor
Schijjers,Norbert - Bejreiung zur Frei- een tekstgeraakt,geboeid wordten daarné
heit.- Pustet,Regensburg,1971,200 pp.. pasgaatnadenken over hoe en waM eerzi
j
Schnackenburg, R ., u.a. - Rabbi J. -- ontstaan is,etc-?
Echter Verlag, W urzburg, 1970, 102 pp., Ik denk datde samenstellersvan hetboek
D M .5,80.
hetlezichtspunt'deBijbelis literatuur'te
Spaemann,H einrich - Stunde des G lau- weinlg hebben willen zien en vooralde we-
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tenschappelijkezijdevan de Bijbelhebben 'Jesus-beweging' steeds meer aanhangers
willen benadrukken.Dat moje blijken uit verwerft,verschijntereen bloemlezing met
allerleiopmerkingen en aanwilzingen diezij teksten van debelangrijkstevertegenwoorin de marge van de tekst hebben aange- digervan deDietse mystiek,Jan van Ruus-

bracht. De oorspronkelilke Bijbeltekst broec.Bi
jeeneerstelezinggeen aantrekkewordttegauw onder een bepaald zinnetje lijk schri
jver:zi
jn werk vormt,,geen autosamengevat.
biografie van zijn geestelijke belevingen'',

Deze Bijbeluitgave, die er zeer verzorjd noch biedthet :yeen concrete techniek van

uitziet,lijktmijeen ideaalboek voorbilv. het volmaaktheldsleven''. Ruusbroec geeft
theolegiestudenten, maar voor middelbare
scholieren - en daarvoor is hetboek be-

#*een systematiek der mystieke ervaring
door het ontleden en verantwoorden van

doeld - ishetvrijwelonhanteerbaar.Pre- het mystieke jebeuren uit een wi
jd doorcies zoals de uitgave van het N.
T. munt dacht metafyslsch en theologisch inzicht''
ook deze uitgave weeruitdoorhaar goede (
27).Ruusbroecisevenmin een jemakkelijk
registers en geschiedkundige overzichten.
schrijver,ook alzijn zi
jn geschrlftennuchterder,soberder en minder abstract-specuP.Beentjes
latief dan die der Duitse mystici, en zelfs
met een neiging naar het praktisch-concrete.

D r.#.Roosen

D eBrieven van Paulus aan de
Tessalonicenzen

Wie evenwel de moeite neemt deze beide
hindernissen te nemen,vindteen ,yleer van

volmenselijkheid en universeel gemeenschapsgevoel'' (37) en za1 ontdekken dat

Romen en Zn, Roermond, 1971, 170 pp., Ruusbroec ,,de beleving van de mensheid
en godheid van Christuszieta1sdeweg om
/25,- ,bijint./22,50.
hetgeheim van Godsdrieëne leven te erva-

ln de langzaam groeiende serie 'HetNieuwe Testament'is dit het vierde commentaar.Dr.Roosen heeftslechts een inleiding
van 8 pagina'snodig om onsgoed teinformeren over de beide brieven.
De twee brieven aan de Tessalonicenzen

ren''(13).yyW aar de menszich buigtover
de onpeilbarediepten van zijn wezen,waaruit zijn menszijn gestalte ontvangt, wi
jst
Ruusbroec hem de donkereeenheid,waarin
detegenstellingen derzichtbare wereld wor-

den opgelost''(44).
Een voortreffelijke en zeer welkome hulp
zijn zeerwaarschi
jnlijk de oudste geschrif- bijhetoverwinnen van genoemde probleten van Paulus,uithetjaar 51 na Chr.. men biedt de uitgave, verzorgd door Dr.
Paulus heeft de stad zelf bezocht, maar
moethals over kop vertrekken,wanneer er
vervolgingen uitbreken. Om de christenen
in deze hoofdstad van Macedonië te be-

W .H. Beuken, voorwaar geen onbekende
op dit terrein. Aan de bloemlezing gaat
een uitvoerige inleidingvoorafoverhetwezen van de mystiek,over leven:werken en
moedigen schrijft hi
j met een tussenpoze leer van Ruusbroec,en over dlens invloed
van enkele weken deze beide brieven.
en betekenis voor het Nederlandse proza
Op deskundige wi
jze voert de auteur ons en de spiritualiteit in en buiten de Nedermee in zijn boek:zin voor zin,passage na landen.
passage wordtbestudetrd en van comm en- De verzam elingen van fragm enten (1 de
taar voorzien.Typografisch blinkthetwerk oorspronkeli
jketekst)isin driecategorieën
uit door zijn overzichtelijkheid. Een zeer onderverdeeld:De mens - de kosmos uitvoerig notenapparaat staat borg voor God; Het beeld van de tijd; De mystieke
grondige informatie. A1 m et al een aan- opgang van de ziel (hetwerkende,het 1winstvoor deze serie.
nigheenhetscouwendeofgodlijckeleven).

P.Beentjes

Op diewijzewordteen systematisch beeld
gegeven van Ruusbroecs opvattingen en

ideeën.Alleteksten zijn royaalvan aanteDr.<.H.Beuken

Ruusbroec de W onderbare
Tjeenk W illink-Noordui
jn,Culemborg,
1970,206 pp.,j12,50.

keningen voorzien,zowel ten aanzien van
inhoud a1svan taalgebruik.

Het enige jammere aan dit boekje is de

kaft,waarop de bekende Ruusbroec-miniatuur is omgetoverd tot een kleurig plak-

plaatje, Ruusbroec de W onderbare tot een

schaapachtige klerk, en de Heilige Geest

Terwijl alom de centra voor '
m ystiek'a1s tot een viervingerige boomgod.
paddestoelen uit de grond schieten en de

P.Begheyn
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baarprofeet.Toen Johnson een Jaarlater
moestbeslissen ofMjzich é1dan nietherverkiesbaarzou stellen,konzelfszfjngrijpgragegeestreen strohalm meervinden om
er enige optimistische verwachting aan vast

Bergner,Edith,Sre.- Eine Rose/JrKa- teklnmpen.Hi
jzagzi
jnspeluitgespeeld.

tharina. - Verlag Neues Leben, Berlin, Volgens Louis Heren is dit de grondslag
1971,371 pp-,M .9,60.
van watop een middeleeuws koningsdrama

begon te li
jken.H:t drama van M acbird

inplaats van M acbeth, zoals een Ameri-

kaans toneelschrijver hettotbittere ergerLouisHeren

nisvan Johnson uitdrukte.Vooralnaarma-

te het duideli
jker werd,dathet geslacht
derKennedysernietaan dachtzijn 'aanW eidenfeld & Nicholson,London,277 pp., spraken'op detroonvan Washington pri
js
No Scfl,No Farewell

te geven aan de usurpator Johnson. Een
koningsdrama meteen dieptragische ondergrond in de centrale figuur van de PresiW atzou erziln gebeurda1sgeneraalWest- dentzelf.
moreland in 1967 gelijk had gekregen met Dit koningsdrama is het thema van dit
zijn voorspelling datdithetjaarzouwor- boek,dat de Johnsonjaren één voor één
den van deoverwinnlng in Vietnam en dat de revue laat passeren en alles wat zich
de troepen waarmee Amerika deze over- tijdensdiejaren in hetW itteHuisen in de

E2,75.

winnnig bevocht,het jaar daarop - in gedachtenwereld van zijn bewoner afspeelieder geval nog vöör de presidentsverkiezingen van 1968 - daarginds overbodig
zouden worden en naarhuis zouden terugkeren? Hoe zou PresidentJohnson dân de

de. Jaren, waarin zich voor de ogen van

een scherpwaamemerzoalsHeren,correspondent in W ashington voor de Londense
'Times', het afbrokkelingsproces van een

journalisten en de historieschrijvers tege- militaire en bilgevolg een politieke illusie
moetzijn getreden? Ondanksalles water afspeelde.Louis Heren heeft zich bovenal
toen reeds wâs geschreven en thans nog gericht op het drama datzich in de mens
steedswördtgeschreven overde eersteja- Johnson voltrok;de mensJohnson,diehem
ren van zijnVietnam-beleid,zouhi
jzonder
danks zi
jn vaak onaangename manier
enige twi
jfel zi
jn beschouwd a1s een der on
n doen,zi
jn vaak onhebbeli
jk optreden,
grootsten in de reeks der Am erikaanse va
jke loslippigheid
staatshoofden.N iet alleen om die overwin- zijn vaak onverantwoordeli
even onverantwoordelijke geheimzinnigning en om watmen aannam datdaar het of
d
o
e
neri
l,toch nietonbewogen liet.De mens
gevolgvan zou zi
jn:de veiligstelling van de Johns
on, die het W itte Huis verliet zoals
democratiein Azië,m aarook om datJohn- hijerin was gekomen: stilletles en zonder
son,zoalseen vanzijnbewonderaarsinzijn vertoon. Die geen heil werd toegeroepen
eigen kabinet het uitdrukte, erin slaagde bijzi
jn optreden en geen vaarwelkreeg bij
een zware oorlog tot een goed einde te zijn h
eengaan.No hail,no farewell.
brengen zonder het land in een oorlogsTo
c
h
we1een aangrijpend relaas.
psychose te storten en zonder de zorg voor
de welvaart van het land uit het oog te

HansH ermans

verliezen.Hijzou in 1968 meteen nieuwe

overweldi
jende meerderheid zijn herkozen

en nog werJaren ti
jd hebben gekregen om
zijn program van sociale wetgedng uitte S.T.Dickinson
voeren en de 'Great Society'te verwezen- Bolingbroke
lijken!diehijbijzijn eerste verkiezinghet Constable & Co.,London, 1970, 397 pp-,
Amenkaanse volk in het vooruitzicht stel- f 4,50.
de.
Johnson zelf geloofde generaalW estmoreland dan ook maaré1te graag en gafhem Henry St.John,later Viscount Bolingbro-

gretig watMjmeendenodig tehebben om
zijn tijdschema wâér te maken.Doch -

ke,behoorde tot hetmerkwaardige qenus

staatslieden dat zich in overgangstljden

helaas voor Johnson - ontpopte generaal m eer door allerlei glibberige intriges dan
W estmoreland zich,de efficiency van zijn door hun bekwaamheid naar boven weette
commando en de schi
jnbare onuitputtelijk- werken,maartenslotte toch door de mand
heid der hem terbeschikking gestelde mid- vallen zodra er duidelijke en harde beslisdelen ten spijt,alseen slechten onbetrouw- singen m oeten worden genomen.
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de verwarde verhoudingen in de Britse po-

hardheid:a1shetin zijn eijen belang was litiek van die tijd,maarveelsympathieker
liethijzijn beste vrienden ln de steek en wordthijertoch nietop.
ondermi
jnde hijslinkshun aanzien en hun
positie,die hi
jzelfbegeerde.Zo handelde HansHermans
hij beurtelings met Oxford,lange tijd de
eerste minister - httwoord Prime Minister bestond toen nog nieten werd pasvoor

zijn opvolger, W alpole? aanvankelijk a1s
een scheldwoord gebrmkt - van Queen Hans Urs von Balthasar
Anne,metdegrote bevelhebberder Engelse en Europese lejers, Marlboroulh, en Schwestern fz?lG eist
met de eerste konlng uit het Huls van
Hnnnover,George 1.Niet langer dan en-

kele uren waandehi
jzich aan detop van

Johannes Verlag,Einsiedeln,1970,472 pp.,
DM ./SF.38.

de Britse politiek.De enkele uren die verstreken tussen het momentwaarop de ko- Twee reeds eerder verschenen studies worningin murw gemaakt was door Boling- den hier gebundeld de lezer aavgeboden.
brokes gekonkel, en hd moment waarop De eerste,in 1950 verschenen,is een spiri-

jk
zij instortte en op haar sterfbed terecht tueel-theologische studieoverhetgeesteli
kwam. De komst van George I was voor leven en de leer van Theresia van Lisieux,
hem hettekendathi
jdewijkmoestnemen detweede,in 1953 afzonderlijk verschenen,
naarFrankrijk,waarhijdezijde koosvan belichtonder hetzelfde gezichtspunthet1ede laatst overgebleven Stuart,die zich de ven en de leer van een tientaljaren later
Kroonpretendent van Engeland noemde, gestorven medecarmelites, Elisabeth van
doch waar Engeland niets meer van wilde Di
jon.
weten.Nog weer later papte hij,in Enge- Hetlezen van beidestudieskan nogboeien-

er en,alnaar gelang de innerli
jke verland teruggekeerd, enije tijd aan met d
George l en wierq hijzlch in een vinnige wachtingen van delezer,vermoeienderzijn

pennestrijd tegen dlenseersteministerWalpole,doch tevergeefs.Heteinde van zijn
leven brachthijweerin vrijwilligeballingschap in Frankrijk door.

dan indetijdwaarinzevoorheteerstwer-

A1met aleen weinig verheffende figuur.
Niettemin een figuurdie invloed oefende -

heidnaardewereld die andersverlooptdan

den geschreven. Toen mocht het contemplatieve leven grosso modo nog onaangevochten in gelovige kring bestaan.

Bijde carmelzustersvinden we een open-

d.
m.v.de dialoog en de onmiddellijke geniet door zi
jn daden,maardoor zijn ge- leefde medemenselijkheid.Dezewereldvan
schriften.Hij was een groot polemist en clausuuren silentium,van bidden en zwijpamflettist, die in zi
jn eigen blad, The en,van lijden enofferen vormeneen eigen
Crajtsman,scherp de pen hanteerde om de g
gelovig en menselijk antwoord op de diaoppositie tegen zlln grote vi
jand W alpolete loog en medemenselijkheid die God metde
verenigen en een duidelijk op de va1 Van mensen is begonnen.Hoe hethartvan het
deze minister gerichte hergroepering van de leven in de Kerk een vrede die de wereld
parti
jen te bewerkstelligen.In Engelanf zelf haar nietkan geven,geniet,en in stilte is,
maakte dit allesnîetveelindruk.W e1ech- laat de auteur zien aan de hand van de

ter in Frankri
jk, met name op Montes- existentiële,subjectieve geloofsinstelling van
quieu,dienetin de jaren dath1Jzi
jn arti'kleine W eg'van n eresia van hetKind
kelen schreef, in Engeland vertoefde en de
J
e
z
us
en aan de hand van de objectieve,
daarindeinspiratievond voorzi
jn beroem- zichzelf
geheel aan het geheim van God
de theorie van de machtenscheiding.

overgevende Elisabeth de la Trinité.Deze

Dickinson beschrijft zijn leven met veel twee gebundelde studies van Urs von Baldetils,maar,eerlijk gezegd, met weinig thasar vormen een theologie die geschreven
opgewektheid. Episoden waar men graaj is over geleefd geloof in het geheim dat
hd fijne van zou willen weten omdatz1
) God is,en zijn een spiritualiteit, die een
door anderen met veel kleur naar voren

'kleine weg'kan begaan en laat zien dat

werdengebracht,komenbi
jhem nauwelijks
rmee te leven valt.
uitde vtrf.Mttname nietdie enkele uren daa
lezerkan bijzichzelf nagaan wanneer
van zi
jn glorie.Duideli
jk echter komtuit De
ijdezestudiesvanin één geestverbonden
de correspondentie die Dickinson aanhaalt, h
usters leest,ofhijzich in dezelfde geest
de intrigant naar voren.Dickinson plaatst z
hem welin een ietsmilderlichtdoorzijn hierbij kan en wi1 aansluiten.
leven te omlijsten meteen beschrijving van G.W ilkens
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bibliofiele uitgave verzorgd van Gi
jsens

LITERATUUR

laatste roman Jacjueline en ik, een vlot
verhaalwaarvan Gl
jsen zelfbijzijn huldi-

ging op hetAntwerpse stadhuis op 14 november 1970 de autobiografische inslag onderstreepte.Deze wordt overigens nog eens
Bruna,Utrecht, 1971,95 pp..
Boschmans, Jan - N iet zonder blozen, ten overvloede uiteengezetin een ten geleijonge dame.- De Clauwaert,Kessel-Lo, de van Paul de W ispelaere.Zoals de illu1971,214 pp-,BF.165.
stratiesvan Marcel Mayer heeft men dit
Deprez,Ada - Licentiaatswerken en doc- ten geleideblijkbaarnodlg geachtom aan
toraten overNederlandse,algemeneen ver- het boek een bibliofiele waarde te geven.

Bomans, Godjried - Korte berichten.

gell
jkende literatuurstudie 1934-1970. Rijksuniversiteit,Gent,1971,126pp..

Naarmi
jn gevoelhad dezeerbijgewonnen
metderoman zoalshijiszonderfiorituren

Duinkerken,Anton van - Demensen heb- royaal uit te geven.M et te veelwillen is
ben hun gebreken.- Spectrum,Utrecht/ men hetdoelvoorbijgeschoten.
S.Heester
Antwerpen,1971,218 pp.,j3,50,BF.57.

Gedichteq 1970.- Davidsfonds, Leuven,
1971,78 pp.,BF.50.

Gijsen,M arnix - Klaaglied om Agnes.-

lnternationale Bibliographie zur

Davidsfonds, Leuven, 1971, 191 pp., BF. Geschichte derdeutschen Literatur.
75.

l1.Von den Anjöngen bis 1789
G#len,M arnix - Bîecht van een heiden. Tei
Gesam tredaktion von Gûnter
Bruna,Utrecht,1971,63 pp..

-

Pezold,Klaus - M artin Klauser.- Rût- Albrechtund GûntherDahlke
ten und Loening, Berlin, 1971, 350 pp., Volk und Wissen,(Ost-lBerlin,1969,1045
M .7,80.
pP.,M DN.68,
-.

Poesie album 46 - Rudolj Leonhard.

Verlag Neues Leben, Berlin, 1971,32 pp.. Dit reusachtige werkinstrument (voorzien
RoestCrollius,B.- De wrede idealist.in 3dikke delen + een registerband),een
Contact,Amsterdam,1971,183pp.,/14,90. collectieve onderneming van zowat alle
Sachs, Nelly - Suche nach Lebenden. Oosteuropese nationale academies, biedt
Band II.- Suhrkamp Verlag,Frankfurt/ een resultaat aan zoals nooit voordien in
M ain,1971,177 pp..
één enkel systeem verenigd. De accurate
Sachs,Nell
y - Teile dich Nacht(Die letz- volledigheid (ook met gegevens die niet
ten Gedichte).- Suhrkamp Verlag,Frank- overeenstemmen met het ideoloZsche of
furt/M in,1971,79 pp..
methodologische marxistische standpunt
Schuurm ans,H .,ed.- Cicero,M .Tullius van de samenstellers) is zondermeer af.
Oratio pro L. M urena.- De Neder- Zoalsteverwachten worden specialeaccenlandsche Boekhandel,Antwerpen,1971, 96
ten (progressieve traditie a1s Jacobi
jnse 1it 19 pp.,BF.65.
teratuur,begin van een socialistische literaSchwarz,W ilhelm J.- DerErzöhler M ar- tuur, proletarisch-revolutionaire literatuur)
tin W alser. - Francke, Bern, 1971, 135 nogal zwaar aangestreept,maar principieel
PP.,SF.9,80.
ijn de literairsociologische bedoelingen
Swerling,Anthony - Strindbergs impactin z
(
we
kingsjeschiedenis, smaakevolutie, ontFrance 1920-1960.- Trinity Lane Press, haar
lgeschledenis, Trivialliteratur) voor het
London,1971,237 pp.,f4,50.
eerstwetenschappelijk bi
jelkaar gebracht.
Waterschoott <. - Jan van der Noot He
t geheelloopt tot einde 1964,metsom'Stammbuch'. - Ri
jksuniversiteit, Gent mige rubrieken tot einde 1967. Dit eerste
1971, 88 pp..
,
deelbevat3 grotedomeinen:een algemeen

deel (van bibliografie en biografie langs
cultuurwetenschap en esthetica tot theater-

M arnix Giissen
Jacquelineen ik
M ercatorfonds,Antwerpen, 1970,210 pp..

Bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van M arnix Gijsen werd op initiatief
van de Bank van Parijsen de Nederlanden
door het M ercatorfonds te Antwerpen een

wetenschap,filmgeschiedenis en journalis-

tiek), de Duitse filoloqie (algemene taalwetenschap, geschiedenls van de Duitse
taal, literatuurwetenschap en literatuurge-

schiedenis)en de Duitse literatuur (meteen

periodisering die sociaal-maatschapyelijke
dateringen fundamenteel acht en met in

literaire periodes opdeelt).Zonder betwisting:wetenschappeli
jk onmisbaar.
C.Tindemans
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verkalking en vernieuwing slechts een onderdeelisvan een veelomvattenderlevensritme,dat zich ook in de fysieke en psychische constellatie van iedere mens,in heel
de ons omringende natuur, in de relatie

Aufbau-verlag,Berlin/W eimar, 1970,
767 pp.,530 pp.,601pp.,6161 pp.,DM .48. tussen twee mensen,in het literair bedrijf,
enz.enz.afspeelt.Totin dekleinste vertakDeze Oostduitse editie van Hölderlins werken is in hoofdzaak gebaseerd op de Stuttgarteredities. Een uitvoerige inleiding van

kingen spoort hij overal de verstarringsverschijnselen op en vraagt zich af,of het
literair kunstwerk daar een verlossende in-

vloed kan uitoefenen.Zi
jn conclusie luidt,

meerdan honderd bladzijden gaataan het dateen poëtisch werk geen directe invloed
werk vooraf en iederdeelheeftzeeruitgebreide notities aan heteinde.De inleiding
trachtH.te verstaan vanuitde m aatschap-

heeft, m aar - en dat is een interessante
these - a1s het ware een simulator is,

m een van de Franse revolutie.Heel sterk

M en heeftW ellershoff reeds verweten,dat

waarin demensmetmogelijkheden en vrijpeli
jke situatie in zijn tijd,a1s een kritisch heden experim enteren kan,die hetbeperkte
dichter die gegrepen werd door het feno- dagelijkse leven voorhem heeftafgesneden.

wordtde nadruk gelegd op de wijsgerije hijop dezewijzedeliteratuurtoteensoort
invloeden.Helaasis de inleider erg eenzll- speelweide degradeert,waarop een aan alle
dig in zi
jn interpretatie en horen we heel kanten gefrustreerde m ens 1os van de rea-

weinig over het eigenli
jke leven van de liteit, 1os van elke verantwoordelijkheid
mens Friedrich Hölderlin. Het eigene van

ronddartelen kan.Ik geloof,dat men met

hetliteraire fenomeen wordtteveelwijsge- ditverwijtdebedoelingen van W .miskend.
rig 'verklaard' en de intieme eenheid van Hijverwacht,dateen mensdieeenmaaldichtkunst en religie in Hölderlins werk zijhetslechts in zijn fantasie - van een
wordt niet voldoende onderkend. Andere grotere vrijheid,van een wijderontplooiing
literatuur overH.wordtzelfsnietvermeld, van zi
jn mogelijkheden heeft geproefd,
geen Guardini, natuurlijk geen Heidegger, voortaan op e1k terrein m inder vatbaar
noch in de inleiding noch,voorzoverik kon
nagaan,in de uitvoerige notities.W ie zich
dezebeperktheid bewustis en geen anderen
nodig heeft om Hölderlin te smaken, kan

voor verstarring,m eer bereid tot vernieu-

wing, duidelijker gemotiveerd en consequenteropconcrectteverwerkeli
jkendoeleinden gerichtza1zijn.A1metalisditeen

zi
jn voordeeldoen metdezenieuweuitgave. inspirerend boek voor ieder die zich inteJ.H.Nota

resseertvoorde aloude vraag naar de ver-

houding tussen literatuur en werkelijkheid.
n .vanOorschot

DieterWellershojj
Literatur und Verönderung
Versuche zu einer M etakritik der
Literatur

HerbertFriedrich

DerStörksteRegen /J?z#/met
Tropjen an

Kiepee euer & W itsch,Köln/Berlin,1969, Verlag Neues Leben,Berlin,1971,240 pp.,
187 pp., DM .8,- .
M .6,80.

Voor ons ligt een verzameling ti
jdschrift- Ook in de DDR probeert de literatuur in

artikelen, aangea ld en afgerond met en- hetreinete kom en methetnationaal-sociakele nog niet eerder gepubliceerde opstel- listische verleden.M aar anders dan in de
len.De titeldoetvermoeden,dat hetcen- BRD zoalsbv.bijGrass en Bö11,schijnt
trale thema,waaromheen deze elf artikelen deze letterkunde niet anti-militairistisch te

zich groeperen,we1de vraag za1zijn,in- kunnen zijn.Hetgevolgisdatmen in deze
hoeverre de literatuur tot een verandering

van de huidige maatschappijstructuur kan
bijdragen.Het pleit voor de schrijver, die
reeds bekend is door enkele romans (o.a.
Die Schattengrenze,1969),door hoorspelen

bundel we1 telkens de dreiging mee kan
voelen die er toen van het gezag uitging,

maar dat men niet ziet waarmee eigenlijk

werd gedreigd.Hetgevol! isdatdezeverhalen,hoewelzij als reallstische kunst dat

en de editie van Gottfried Benn's werken, juistmoesten zijn,in feite nietontdekkend
dathijhetprobleem brederziet.Hi
jondtr- hebben kunnen worden.
kent, dat het proces der maatschappeli
jke C.J.Boschheurne
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Bönsch,Dieter- ElseLasker-schûler.Zur
Kritik eines etablierten Bildes.- M etzler,
Stuttgart, 1971, VIII, 270 pp., DM .23,
-.
Best,Otto F.- Peter Weiss.- Francke,
Bern, 1971,203 pp.,SF.18,50.
Böll,Heinrich - M elaatsheid.- Ambo,

Agitation cu/derBûhne.
D> polidsche Theaterder Weimarer
Republik
Lechte, Emsddten,1970, 348 pp-, 212 i11..
DM .42,50.

Bilthoven,1971,70 pp-,/6,
90.
Engel, Erich - Schrilten. Uber Theater Al komt ook even het nazitheater ter
und Film. - Henschel, Berlin, 1971,302
PP.,gdll-,M .22,
-.

sprake, dit grondige boek besteedt vooral
aandacht aan het linkse theater van 1918
Freeman,E.- The theatre // Albert Ca- tot1933 in Duitsland,de periode waan'n de
mus.- Methuen, London, 1971, 178 pp., menseli
jke chaosop zoek gingnaaroplosf 2,30.
ingen.Dezewaren gerichtoy een drastiGum,Coburn - The Aristophanic Come- s
chewi
jzigingin maatschappehpkeopvattindies0/#en Jonson.- M outon,n eHague gse
n en voorwaarden en daarmt
- kwam een
/Paris,1969,207 pp.,/30,
-.
nieuwe dramatisch-theatrale vormcode
Hecht,Werner- Aujsâtze ûberBrecht.- voort.S.behandelt deze tendensen a1s agiHenschel,Berlin,1971,221 pp.,M .8,50.
atorisch.Dat levertnog alti
jd een breed
Hilton,Ian - Peter W eiss.d search /or t
s
pe
c
t
mm
o
p.
Va
n
he
t
e
x
p
r
ssionistische
ajjinities.- W olff,London,1971,126 pp-, theater(E.Toller),overhetepeis
che theater
f 1,15.
Hugo,Leon - Bernard Shaw.- M ethuen,
London,1971,270 pp.,f 3,
-.
Kesting,M arianne- Entdeckung und Destruktion.- Fink,M ûnchen,1971,344 pp.,
DM .16,80.
Laube,Horst- Der <eg istrot.Bericht

(met relatief weinig ylaats voor Brecht,
beweqing),naardeyroletkult-en agitpropmaar tientallen bladzilden voor Piscators

groeples.Piscatorknjgtdusdemeesteaandacht:enerzijdsomdathetepische schri
jftheater zonder zijn technisch-theatrale
vondsten en ideologische funderingen we1

ûber die Ruhrjestspiele.- Friedrich,Ve1- niette vatten valt,anderzijdsomdatJuist
ber,1971,77 pp..
j een zo uitgebreid geheel van vernieuLeeming,Glenda andSimon Trussler- Th6 hi
ngen heeft uitgewerkt,dat deze code tot
plays//Arnold Wesker.- Gollancz,Lon- wi
vandaag toe uitvoerig (en vaak miskend)
don,1971,222 pp-, E 2,- .
orwerkt. Dit boek is rijk gedetailleerd,
M atusche,Al
lred- Dramen.- Henschel, do
alwi1hette eenzijdig reconstruerend alles
Berlin, 1971,216 pp.,M .8,- .
M uir,Kenneth,Ed.,- # new companion
to Shakespeare studies.- Cambridge University Press,London,1971,298 pp-,E 1,20.
Neue Stûcke.Autoren der D.
D .R.- Henschel,Berlin, 1971,559 pp.,M .14,- .
Osborne,John - The naturalist drama in
Germany.- M anchesterUniversity Press,
M anchester,1971,185 pp., f2,
76.

achterhalen en verwaarloost het daardoor
het effecten de stilistische repercussieswe1

eens,terwijlS.toch we1ietsteweinig belangsteKng heeftvoor demaatschappelijk-

politieke bewegingen die als jrondslag en

tijdsfundamentdeze theaterstillstische evolutie hebben geconditioneerd.
C.Tindemans

Peacock,Roacld - Goethe'
s znc/or plays.
M anchester University Press, M anchester,1971,236 pp.,f 1,56.
Schoeller, Bernd - Gelöchter und Spannung.- Atlantis, Freiburg,1971, 139 pp.,
SF.14,- .
Skrotzki,Ditmar- Die Gebörde des Errötens im Werk Heinrich von Kleists. Elwert,M arburg,1971,176 pp.,DM .29,- .

-

Andrew Gurr

The Shakespearean Stage1574-1642
Cambridge University Press,1970,192 pp-,
f 0,80.
FrancesA.Yates

Verkuyl,P.E.L.- Battista Guarini's 11 Theatre of the Worl
d
PastorFido in de Nederlandse dramatische n e University of Chicago Press, 1969,
literatuur.- Van Gorcum , Assen, 1971, 218 pp.,E 3,45.
550 pp.,j78,
-.
Weber,Peter- DasM enschenbild des:fJr- Het werkje van A.Gurr is een van die
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prachtige boekjesdie hetontzaglijkezoek- GérardGozlan - Jean-LouisPays
werk van diverse experts (o.m.E. Cham- Gattiaujourd'hui
bers,G .Bentley,1.Smith) keurig bijeen- Editions du Seuil,Paris, 1970,256 pp.,
pakken en in een rechtvaardige synthese FF.18.
presenteren.Hij duidtzowel de opgeloste
problemen a1s de vraagtekens aan en ver-

RenéGaudy

wijstnauwgezetnaar de passende bronnen. A rthurA dam ov.Essaietdocument
Zodat voor ieder die in het vele bibliotheekwerk een argument vindt om verder

Stock,Paris,'1971,189 pp.,FF.7,90.

clichés te blijven uitdragen,geen excuus
overblijfteneen aantalonwijshedenworden A.Gatti(geb.1924),eenvan demeestproopgevangen:de leqe Elisabethaanse scène, duktieve auteursin hethuidige Franse thede sociale eenzijdlgheid van het volkse ater,wordthier bedolven onder een goedtheater,dezo-zo-kwaliteitvan deopvoeringen.Integendeelkomthelder over wat ook
voor vandaag nog steeds een boodschap is
gebleven:vakkundigecommercialisering gekoppeld aan uitgekozen techniek en kwaliteitsgehalte.

bedoeld monument.Het langademige pro-

het volkomen nieuw is.A1s specialiste van
deideeëngeschiedenisvan de renaissance,is
hetF.Yates opgevallen dathettheater a1s
concept,als grondmodel,zo sterk overeenstemtmet watze kent a1s oude Romeinse

spoorvan Brechten W eissmisschien,maar
ondertussen er vierklauwens van weghol-

van deze Vitruvius en komt e,
r op deze

laatworden toteen groot auteur:de praat-

en bouwplan van n e Globe:een cosmologische verbeeldingseenheid 1s, een aspect
datzo sterk derenaissancistische denktrant
vertegenwoordigt. Van het drama en van
de lyriek kenden we reedsde overeenkomst
met cosmologische denkinhouden; dat ook
de theatrale en scenische ruimte daarmee

man-,drsma-en filmprocédés,deprovoca-

leen logisch,m aar ondertussen een ontdekking van eerste gehalte die in staat moet

heid heeft getoond. Overigens wordt ook
het privé-leven onverbloemd meegedeeld,
terecht omdat de precieze kronkels van
deze Russische emigrantenzoon evenzovele
draagpunten en -vlakken hebben uitge-

cédé-essay (een chronologische opbouw die
tegelijkthematisch degroeiwi1verduideli
jken) negeert hem eigenlijk a1s theatraal
componistenconcentreertzich eenzijdigop

e yolitieke obsessie. Deze ontwikkeling
Hetthema van F.Yates'boekblijftopval- d
lend afwezig uit A. Gurr's geheel, omdat van Journalisttotdramatisch auteur(in het
lend) staat parafrastisch heel helder getekend en maakt meteen ook de verdienste

uitvan ditwerkje.Afwezig blijftde contructie-manie,precies dat aspectdathem,
traditie van Vitruvius. Zij speurt in het s
werk van Elisabethaanse auteurs, vooral met alle goede bedoelingen en zelfs af en
John Dee en RobertFludd,naar invloeden toegenialeinspiratievlagen,uiteindelijkniet
wijzeachterdatdebetekenisvan hetthea- graagheid,delyrische overdaad,de gecomjkdom, de mengeling van roter,zoalshetbestaftelezen uithetgrond- pliceerde ri
tieveverwarn'
ngvan realiteiten fantasterij.
A.Adnmov(1908-70),ooitgevierd a1sdeel
van het absurde trio met Ionesco en Beckett,wordt hiermetiets te dikke woorden

die de lijkredestijl adequaat passen: geïnterpreteerd a1s een man die,terwljl zijn
evenslijn bepaald niet recht uitvalt, thebli
jken te corresponderen is uiteindelijk a1- l
m atisch en dram atisch een constante directzijn totuitvoerige discussie en exploratie.
C.Tindem ans

maaktvan zijn theatrale oeuvre.De spanning tussen deintieme persoon en dewijde

wereld, m et de oplossing van een nog
steedsvertroebeld marxisme a1sgretig alterTheH eretic.# Play
natief voor eigen alcoholisme en slavische
Heinemnnn,London, 1970,89 pp., f 0,60. nostalgie voor het 'betere' bestaan, wordt
M orrisW est

zorgvuldiguitjetekend (mededoorergpersoonlijke getulgenissen van zijn regisseurs

Dit Giordano-Bruno-drama hinkt op alle en vrienden:van R.Barthes, B.Dort, J.
benen: melodramatisch-valstchle intrige, Duvignaud en A.Artaud tot R.Blin,G.
onzinnige dialoog in classicistische en dus Garran, J. M auclair, R. Planchon, J.-M .
gemartelde versmaat, vrome en bleke rit- erreau,J.VilarenJ.Valverde),allijktde
mering,wassen figuren. Dat de creatie te S
vriendendienstdieAdamow totde rang van
Londen een regelrechte afgangisgeworden, Tsjechov wi1verheffen,echttoch we1mepast voor één keer uitstekend.
galom aan.
C.Tindem ans
C.Tindemans
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bau.- Kra
'mer, Stuttgart, 1971,222 pp.,
geïll.,DM .118.

Schug-W ille, Christia - Het byzantqnse
ri/k.- Elsevier,Brussel,1970,264 pp.,gei11.,BF.480.

Andersen,Liselotte- Barok en Rococo.Elsevier,Brussel,1969,264 pp.,gdll..

Torbrûgge,Walter- Europa in deoertqd.

Elsevier,Brussel,1968,264 pp.,gdll..
W eikert,Hannes- Begegnung mitKunstDer Briejwechsel Arthur Schnitzlers mit werken. - R. Oldenbourg Verlag, M iinM ax Reinhardtund dessen M itarbeitern.chen,1971,208 pp-,DM .24,80.
Otto M uller,Salzburg,1971,145 pp.,DM ,
14,70.
Devliegher,L.- De Zwinstreek.- Lannoo,Tielt,1971,224 pp.,481 afb.
,BF.580.
Fischer,F.< .en J.J.M .Timm ers- Late (7.klalner
gotiek.- Elsevier,Brussel,1971,272 pp., A thene en Rome
geïll-,BF.645.
264 pp.,253 afb.waarvan een grootaantal
Groh,Klaus - 14 I had a mind.- Du- in kleur,BF.440.
M ont Schauberg,Köln,1971,DM .19,- .
Helms,Hans G.- KapitalistischerStödte- M .Backesen R.Dölling
bau.- Luchterhand,Neuwied am Rhein, De opkom stvan hetavondland
1971,209 pp.,geïll.,DM .7,80.
Huber,Benedikten Jean-claude Steinegger 264 pp.,242 afb.waarvan een grootaantal
Jean Prouvé.Une architecture par l'in- in kleur,BF.440.
dustrie.- Artemis,Zirich, 1971,212 pp.,
H.M unsterberg
gdll.,SF.78,- .
--v

Jazz classique.Recueil de Iiches.- Cas- HetIndische cultuurgebied
terman,Tournai,1971,256 pp.,BF.280.

264 pp.,239 afb.waarvan een grootaantal

Jazz moderne.Recueildejiches.- Caster- in kleur,BF.450.
man,Tournai,1971,256 pp.,BF.280.

Junghanns,Kurt - Bruno Taut.- Hen- Elsevier, Amsterdam -Brussel, 1969 -1970.
schel, Berlin, 1971, 250 pp., geïll., DM .
hfeer dan ia devroegere delen uitde serie
48,- .
Kubinsky,M ihaly - AdoljLoos.- Hen- 'K unstin Beeld'hetgevalwas,bestaathet
schel, Berlin, 1970,76 pp-, 39 afb., DM . boeiende boek van G.Hafner over A thene
12,50.
en Romeuiteen goedjekozen serieillustraK unst van nu. Encyclopedisch overzicht tiesmetbi
jschriften dle de keuze verklaren

jk maken.Die savanaj 1960.- Elsevier,Brussel,1971,159 en de samenhang duideli
menhang is dan de invloed van de Griekse
pp-,geïll.,BF.295.
Lach, Friedhelm . - DuM ont Schauberg, op de Rom einse kunst, zoals beschreven
K öln,1971,192 pp.,geïll.,D M .16,80.
in hetvers van Horatius:,,He11as overwinî

M ajor,M até - PierLuigiNervi.- Hen- zegepralend de barbaarse strijders en voert
schel, Berlin, 1970, 72 pp., 48 afb., DM . kunst in in het landelijke Latium''.Of zo12,50.

als de auteur zelf het uitdrukt: de kunst

Piltz,Georg - M itderKunstauj Du und van hetRomeinse rijk ishetlaatste hoofd-

stuk van de Griekse kunstgeschiedenis.Onze voorkeur gaat toch naar de iets meer
synthetische en daardoor ook beter te argumenteren behandeling van een periode,
zoalsM .Backesen R.Döllingdatproberen
me
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Casterman,Tournal,1971,349pp.,geïll., in hetdeelDe opkomstvan hetavondland,
BF.690.
een bi
jzonder boeiend hoofdstuk uit de
Du.- Verlag Neues Leben,Berlin,1971,
280 pp.,M .7,50.
Ragon,M ichel- Histoiremondialedel'architecture etde l'urbanisme modernes.To-

Ragon,M ichel- L'art:pour quoi jaire? kunstgeschiedenis.Ook hier blijftde tekst
Casterman,Tournai,1971,144 pp.,BF. heel nauW betrokken bij de illustraties,
90.
Ry van BeestHolle,CarelJ.du - De wereld van de Islam. - Elsevier, Brussel,
1970,264 pp.,geïll.,BF.280.
Scharang, M ichael - Zur Emanzipation
derK unst.- Luchterhand,Neuwied,1971,
139 pp., DM .4,80.
Schubert,Hannelore - M odernerTheater-

maarhetsamenspelvan beide is evenwich-

tiger.Dit laatste geldt ook voor de rijke

schets van Het Indische cultuurgebîed,

wa
arin de auteurH.Munsterberj,doorde
uitgebreidheid en ingewikkeldheld van de
stofalleen a1,gedwongen isde tekstalqem ener op te vatten. D e stof om vat m et
alleen een periode van de 3eeeuw v.Chris-

tus tot de 19e eeuw na Christus, maar M .Lamacen D.Mahlow
strektzich daarenboven geografisch uitover JiriK olar
heelZuidoost-Azië.
W ater echter van de kwaliteitvan de af- M .DuM ont Schauberg,Köln,1968,
zonderli
jkedelenzij,deseriebiedteen uit- 120 pp.,40 p1.,3 klpl.,D M .24,- .

zonderli
jkri
jkeiconografievan deverschil-

lende perioden en provincies in de kunst- JiriKolar(1941)iseen dichterdiehetwoord
geschiedenis.
a1s spirituele betekenisdragerheeft opgegeG.Bekaert
VenyOm ermeetegaanWerken inzijnmate-

PaulKlee

Unendliche Naturgeschichte
Schwabe & Co-verlag, Basel/Stuttgart,
1970,511 pp-,600 deels gtkl.i11..

riële verscMjning a1s woordbeeld. Deze
beelden van teksten scheurt hij in kleine
stukjesen plakterallemogeli
jke objecten
meevol.Objectendiehijzelfmaakt,reuzegrote vruchten ofvlinders,ofdie llijrondom zich aantreft,borden enlepelsbijvoorbeeld.Schrijver van symbolische gedichten,
is hi
j langzaamaan zo van zi
jn gedichten
vervreemd datze enkelnog als een materiële figuur voor hem lagen.Om deze evo-

Zoals Das bildnerische Denken, het eerste lutie te illustreren gebruikte hi
j die figuren
deel van Klee's Form- und Gestaltungs- om collages te m aken.H et was m aar een
lehre,zijn titelontleende aan een uitspraak kleine stap om in die woord- en lettercolvan Klee, zo stamt ook de titel van het lages ook andere figuren op te nemen.Het
tweede deel Unendliche Naturgeschichte boek van Lamac en M ahlow, geschreven
van hem.Klee was overtuigd dathet ge- onderredactie van H.Neidelvan hetlnstisprek met de natuur voor de kunstenaar tutfûrmoderneK unstvan N ûrnberg,geeft
een conditio sine qua non was.M en m ag een uitstekend beeld van deze Tsjechoslozich echter niette zeer doorde titels laten waakse kunstenaar.
misleiden om de inhoud van beide boeken G.Bekaert
te onderscheiden.Ze hebben heel veelmet
elkaar gemeen en overlappen elkaar zelfs
ten dele. Ze bevatten in chronologische
volgorde de lessen die PaulKlee aan het
Bauhaus heeft gegeven van 1921 tot 1924. HaraldBusch
Das bildnerische Denken geeft de lessen D eutsche Gotik
van 1921-1922 weer, Unendliche Naturge- Verlag A.Schroll,W ien, 1969,320 pp.,
schichte de lessen van 1923 -1924. De 254 p1.,DM .64,- .
laatste titel is in zoverre verantwoord dat

Klee in zijn latere lessen de algemene
grondslagen van zi
jn beeldend denken en
zijn onderrichtmeerexplicietop de natuur
ging betrekken, waarschijnlijk a1s gevolg
van de ervaringbijhetonderwijs opgedaan.

Van eenvoudige fotoalbums zijn de delen

uit de Epochen europaischerK unst steeds
m eer geëvolueerd naar kunsthistorisch gestructureerde voorstellingen van een beNa een uitvoerige inleiding van Jiirg Spil- paalde periode in een bepaald gebied.H et
ler,die voor de uitgave van de Form -und nieuwe deelover de Duitse gotiek van HaGestaltungslehre verantwoordelijk ist volgt rald Busch isdaareen goed voorbeeld van.
een beeldverhaal van Klee's eigen vlsie op Busch leqt ni
et langer de nadruk op de
de natuur.D aarop volgen chronologisch de 'schoonheld'van het afzonderli
jke gebouw
teksten van de lessen m etuitvoerig icono- of detailvan een gebouw,naaar op de sagrafisch materiaalen aantekeningen van de menhang en betekenisvan hetverschi
jnsel
uitgever. Op de inhoud van deze belang- goti
ekzoalsditzich ogeenveelvuldigewij-

ri
jke uitgave kunnen we hier niet ingaan. ze in het Duitse qebled, van Keulen tot
Ze verschaft in e1k geval een onmisbare
docum entatie die heel wat vragen oproept:
is de theorie van Klee nog actueelof moet
ze beschouwd worden als de specifieke expressie van een bepaalde periode? Hoe

Praag,heeft gemanlfesteerd.Zoals gebrui-

de illustraties?
G .Bekaert

men hieren daarwe1in gebreke.
G.Bekaert

keli
jk in de serieishethele boek,teksten

platen,het werk van één auteur. Harald

Busch iseen even voortreffelijk kunsthistoricus a1s fotograaf: hij schrijft kunstgemoetmen detekstvan Kleelezen,a1soj schiedenismetzijn foto's.Dezekeerechter
zichzelf staand of als een commentaar b1J bli
jftde technische kwaliteitvan de opna-

112
HansSedlmayr

Gefahr und Hofjnung des
Technischen Zeitalters

Boekbespreking
hetonderwerp,een methodische verkenning

van de problematiek.Bij deze dissertatie

sluit direct Architektur als Ideologie aan.
Deze bundelopstellen situeerthetcentrum

n onderhavig studieobject aan het SigOtto MûllerVerlag,Salzburg,1970,70 pp.
, va
mund-Freud-lnstitut te Frankfurt o.1.v.
öS.42,- .
Alexander M itscherlich,die a1s psychiater
deaandachtop hetbelangvandestedeli
jke

De vier gelegenheidsvoordrachten van de samenlevingsvormen heeftgevestigd,vooral
bekende kunsthistoricus Hans Sedlmayr in zijn Die Unwirtlichkeit unserer Stödte

LverlustderM itte),zijnnietveelmeerdan (Zie bespr.Streven,aug.1966),uitgegeven
somsletterli
jke herhalingen van zijn pessi- in dezelfde Edition Suhrkamp. Zowel H.

mistische interpretatiesvan de ontwikkelingen van de techniek en van de technische
mens,die zich de machttoemeeteen eigen
artificiële wereld te bouwen in plaats van
zich aan denatuurte onderwerpen.Natuur,
kunst en geschiedenis, deze garanties van

Berndt (sociologie) a1s A.Lorenzer (psj-

chiatrie)en K.Horn (sociale psychologle)
zijn leden van hetSigmund-Freud-lnstitut.
Hun ideeën samenvatten is in dit bestek

onmogeli
jk en eigenlijk ook onnodig:niet
in denieuweideeenligthun bijdrage,maar
de mensell
lke vrijheid,moeten de to1van in hetzoeken naar een wetenschappelijke

de technische vooruitgang betalen.

onderbouw voor de veelalvageideeen over

G.Bekaert

de maatschappelijke implicaties van hun
taak bijstedebouwersen architecten.Het
kon niet anders of deze nieuwe problematiek moestgevolgen hebben op de kunstgeschiedenis die nog gaarne 'hetfiere paard

HeideBerndt

Dr Gesellschajtsbild bei
Stadtplanern

van een onhistorische esthetiek' berijdt.
Twee jonge kunsthistorici, Bentmnnn en
M iiller, hebben een onderzoek ingesteld

naar de ideologische en maatschappelijke

betekenis van de 'villa', het herenhuis op
H.KrëmerVerlag,Stuttgart,1968,176 pp-, het land,sinds de renaissance.Het gevaar
DM .16,80.
van aldezestudiesom eenzijdigteworden
is ver van denkbeeldig, maar dit gevaar
weegtnietop tegen de dringend noodzakeH.Berndt,A.Lorenzer,K.Horn
li
jke verruiming van onze kunsthistorische
A rchitektur als Ideologie
categorieën en van onze architectuuropvatEdition Suhrkamp,Frankfurt, 1968,
tingen die er nog alti
jd grotendeels door
153 pp.,DM .3,- .
worden beheerst.
G.Bekaert
R.Bentmann,M .M ûller

Die Villa alsHerrschajtsarchitektur
Edition Suhrkamp,Frankfurt,1970,
186 pp.,DM .4,- .

JohannesPawlik

Theorie derFarbe

In hetspoorvan H.P.Bahrdt,die een der Dumont Schauberg, Köln, 1969, 113 pp.,
eersten was om de kortsluiting tussen urba- geïll., DM .10,- .

nisten en maatschappelijke werkelijkheid

aan te klagen,probeertH.Bemdtdemeest- Dit boek over kleurentheorie doet vreemd
alonbea ste en dus ook onkritische voor- aan voorwie hetvanuiteen actuele kunststellingen die de urbanisten bijhun stede- situatie benadert. Het verplaatst de lezer
bouwkundige ontwerpen leiden,in hetlicht een halve eeuw terug naarde basisopleiding
te stellen.Stedebouw is geen kunsthistori- van hetBauhaus en hetgeloofdaterheersche discipline,maar evenmin een waarde- ste in een autonome (los van de culturele

vrijewetenschappelijketechniek.Stedebouw context)vorm-en kleurenleer.Pawlikspoveronderstelt een bewustzijn van de reële ging om een overzicht te brengen van de
krachten die het opbouwproces van een erg uiteenlopende kleuropvattingen en van
maatschappi
j bepalen en een visie op de de elementen die een kleurtheorie kunnen
richting waarin men dit proces wi1 laten uitmaken,bWftniettemin waardevol.
evolueren. De dissertatie van H.Berndt is
niets meer dan een eerste benadering van G.Bekaert
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EEN NIEUW INFORMATIETIJDSCHRIFT IN VLM NDEREN
Met de steun van o.a. Prof. A.Breyne,J. Briers, F. Collin, M. Coppieters, het
Davidsfonds, W. De Clercq,J. de Spot, A.Gerl
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Felten en meningen volgt het binnenlandse politieke,sociale,
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jk een bruikbare informati
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SEDERT
1881
E E
IB B I
hebbenhonderdduizendenspaarders en toekomstige eigenaars
hun vertrouwen geschonken aan
de Antwerpsche Hypotheekkas.

'

Ook U zultnietnalaten regelmatig beroep te doen op haar deskundige en discrete diensten !

AN IHYP
ANTW ERPSCHE HYPOTHEEKKAS

N.V.OPGPERR
ltjycsllskjjkjHRA1163
M aafschappe//
yke zete/; Meir
24,Antwerpen

Zetels en kantoren te Aarlen,
Brugge, Brussel, Charleroi,

Gent,Hasselt,Kortrijk,Luik en
Roeselare.

II

Personalia
Peter Hebblethwaite S.J., geboren 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk. theologie in Heythrop,
moderne talen in Oxford. Was van 1958 tot 1960
leraar moderne talen aan Mount St. Mary's College. Hoofdredacteur van 'The Month'. Publiceerde een boek over Georges Bernanos. Heeft
veel contacten in de Londense perswereld.
Adres: 114 Mount street, London, W. I.
Prof. Dr. M. H. A. De Groodt-lMsseel, geboren
1914. Gewoon hoogleraar in de Histologie en de
Microscopische Anatomic aan het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen. Laureaat van de
Vlaamse Academic voor Geneeskunde. Was o.m.
vrij navorser aan het Laboratorium voor Histogie der Gemecntelijke Universiteit te Amsterdam. Ondervoorzitter van dc Raad van beheer
van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen.
Adres: 'Labrador', 2080 - Kapellen.

Drs. J. M. H. Oomes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis 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. geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbcstuur C.V.P. en Nationaal
Bureau C.V.P.-Jongercn. Voorzitter redactieraad
'De Nieuwe Maand'. Adres: Van Putlei 13,
2000 - Antwerpen.
Ward
Bosnians.
Maatschappelijk
assistcnt.
Dicnsthoofd Huisvesting Comitc Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De Ster
56, 2540 - Hove.

Prof. Dr. F. J. H. M. van der Ven, geboren
1907. Gewoon hoogleraar in het arbcidsrecht
aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg en
buitengewoon hoogleraar te Nijmegcn. Doceerde
te Tilburg ook sociologie van arbeid en bedrijfsleven. Heeft zich sinds 1945 veel beziggehouden
met dc loonpolitiek. Meest reccnte publikatie:
Geschiedenis van de arbeid. 3 din., verschenen
in de Aula-reeks van Het Spectrum. Adres: Dr.
Keyzerlaan 12, Goirle.

Robert Hotz S.J., geboren 1935. Studeerde in
Zurich pedagogie, in Munchen filosofie cn 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 documentatic uit over Oost-Europa in de Arche
Vcrlag (Zurich), Adres: Scheideggstrasse 45, Zurich.

Thom Sicking S.J., geboren 1940. Studeerde in
Leuven, Bikfaya, en aan de Ecole Supcrieure des
Lettrcs te Beirout sociologie. Heeft na vier jaar
verblijf in het Nabije Oosten in mei 1970 deelgenomen aan de ,,Conference Mondiale des
Chretiens pour la Palestine'. Bereidt thans een
proefschrift voor over 'godsdienst en ontwikkeling', in concreto toegepast op een arabisch
land. Adres: 4 Montfe de Fourvidre, Lyon Ve.

Raymond Hostie S J . geboren 1920. Studeerde
filosofie en theologie (Leuven), daarna godsdienstpsychologie (Nijmegcn en Zurich). Psychosociotoog cn groepscounselor. Docent aan dc
K.U.L.. Publiccerde o.m. 'Analytische psychologic cn godsdienst' (1954) en 'De pastorale
dialoog' (1962). Adres: Minderbroedersstraat 11,
3000 - Leuven.

Guy de Maertelaere, geboren 1943. Licentiaat
staatswetenschappen Gent (verhandeling over
Barry Goldwater). Was redactcur bij 'Het l.aatste Nieuws'. Vertegcnwoordiger voor Belgie van
de 'Society for Individual Liberty'. Publiceerde
in 'The Libertarian Connection'. Adres: Kromme Wal 44, 9000 - Gent.

Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion en aan het
Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding
cn Toncel te Brussel. Stage aan de University du
TheStrc des Nations te Parijs. Programmator bij
de filmdienst van de Vlaamse Televisie. Medewerker 'Kunst- en Cultuuragcnda'. Adres: Kapitein Crespelstraat 13, 1050 - Brussel.

Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933 Studeerde
sociale wetenschappen aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promovcerde 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

P. Beentjes, geboren 1946. Studeert doctoraal
exegese aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van
Amsterdam. Adres: Koningshoef 33, Amsterdam - Bijlmer.

Jozef De Vos, geboren 1945. Studeerde Germaanse Filologie te Gent. Publiceerde over theaterwetcnschap in 'Studia Germanica Gandensia'
en 'Spieghel Historiael*. Assistcnt bij het seminarie voor Engelse cn Amerikaanse literatuur
van de Rijksuniversiteit te Gent. Adres: Van Peborghlei 107 , 2510 - Mortsel.
K. Fens, geboren 1929 Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans doccnt Nederlandse letterkunde aan de Frederik Mullcr Akademie te Amsterdam. Literair medewerker van
'De Volkskrant' Was redacteur van 'Merlijn'
cn publiceerde enkele boeken met opstellcn en
kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.

Dr A J. Boekraad, Mill Hill Missionaris Geboren 1915. Studeerde filosofie te Nijmegen en
Rome (Gregoriana). Proefschrift: The Personal
Com/iiest of Truth according to J. H. Newman,
Louvain 1955. Publiceerde in samenwerking met
H. Tristram: The Argument from Conscience to
the Existence of God, Louvain 1961; postuum
voor Edward Sillem: John H Newman, The
Philosophical Notebook, Vol. I, General Introduction to the Study of Newman's
Philosophy,
Louvain. 1969; Vol. II. The Text. Louvain 1970;
Kerngedachten van J. H. Newman, Roermond,
1966. Verder talrijke artikelen o a. in Bijdragcn
cn Philosophical Studies (Dublin). Adres: St.Bonifacius Missiehuis. Berkhouterweg 22, Hoorn.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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9 Klinische gezondheidszorg en medische
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Politiek Overzicht
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Redactie
Gerard Adriaansen, Geert Bekaert, Frans Van Bladel, Louis Van Bladel,
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Driejaren na augustus1968,p.115
Husâk heefthetvolk duidelijk gemaaktdathetzich geen valseillusiesmoet
maken.Achterafachtmen Dubceksidealismewatkinderlijk en om ergerte
ve= ijdengeeftmenvooreengrootdeelzijnvertrouwen aan Husék.

H etgrootstadsprobleem in Am erika,p.130
H ettraditionele beeld van de echte Am erikaan is de m an die in een blokhut
geboren is ofop een ranch.De politiek van de Verenigde Staten is hier tot
voorkort vanuit gegaan. De ontwikkeling van de grootstad brengt allerlei
problem en metzich m ee,waaronder niethet m inste datvan de criminaliteit
en hetgeweld is.Zullen de bouwersvan de metropolis de slopersworden van

deAmerikaansesnmenlevingofzullenzijdegrootstadtotuitgangspuntkunnen
nemen voornieuwe waarden?

Fwee spaanse dichters,p.141
Depoëziediehiergepresenteerd wordtisvolgensdeauteurvanbelangvanwege

detranscriptiediezegeeftvan de<eigentijdsSpau sewerkelijkheid',alsdocum entvan de preoccupatie van een kleine groep alertegeesten m etbetrekking

totdeeigen geschiedenis.Bovendien iszijeen schakeltussen watgeschreven
werdonmiddellijknadeBurgeroorlogeneennieuweetappedienogmaarpas
vorm aanhetkrijgen is.

De valstrik vJn hetconformisme,p.152
ll,Conjormista,dejongstefilm van Bertolucci,heeftzowelin vakbladen als
krantenrecensies over het algem een een lovende kritiek gekregen. Het is in
ieder gevaleen uiterstverzorgde film .M aar tussen het werk dat Bertolucci
daaraan besteed heeft en het resultaat bestaat een breuk.Juist dit tekort is
intrigerend.Analyseertm en dit,dan zietm en datkritiek op deze film meteen

kritiekkanzijnop deItaliaanse(én Europese)cultuurensamenleving.

Alexander Solsjenitzyn,p.161
Opheteerstegezichtishetnatuurlijkbi
jzondergewaagdAlexanderSolsjenitzyn
een <christelijk profeetin Sovjet-Rusland'tenoemen.De auteur poneertdit
echternietslechts,hijtoontookuitwerkenvandeschrijveraan,in welkezin
ditverstaandientteworden:hijiseen apologeetzonderapologetiek.

Beeld-spraak VL p.175
H . M . Enzensberger begint zi
jn geruchtmakend essay iBouwdoos voor de
theorie van de massam edia'met een citaat van Brecht:i
v oor hetgevalu dit
utopisch vindt:wees zo goed erover na te denken waarom het utopisch is'.
Hetelfde m otto had ook boven de Beeld-spraak kunnen staan,waarin enkele

losse overwegingen worden gegeven overde manierwaarop wijmetonze tv
(kunnen)omgaan.

Driejaren naaugustus 1968
Tsjechoslowaken bereid de doorM oskou opgedrongen
politiek te aanvaarden
L.L.S.Bartalits
fM ein Leben war immer erfullt von Liebe und Verehrung

fûralles,wassowjetisch und russisch war- von den politischen Beziehungen bis zur Kultur,von der Literam r bis zu
den persönlichen Beziehungen'.
Gustav Husâk

Door de invasie van de W arschaupacttroepen op 21 augustus 1968 werd
hetprocesvan de Europese verdeeldheid in striktgeregistreerde invloM s-

sferen van deSovjet-unie en de Verenigde Staten bespoMigd.De erkenning van de zgn.IEuropese realiteiten'concentreerde debelangstelling van

debesluitvormersin Oosten Westop andereproblemen.De Tsjœhoslowaakse tragd iegaatsamen m etandere - m inderdramaische - actualiteiten langzaam in de geschiedenis over.

Gevaar van hetrevisionisme
Ondanksdesindsaugustus1968uitgevoerdezuiveringen isdeTsjœhoslowaaksecommunistischepartijœn tmassapartij'geNeven.M et1,2 miljoen
leen isdezepartijin een land waarin de <breiten schichten des Kleinbiirgertum s' de mentaliteit van de bevolking duurzaam bdnvloH den, niet

tegen fgevaarlijke'invlod en gevrijwaard.De partijleidersvrezen,datde
kleinburgerlijke ideologie,hetMasarykisme en hetsociaal-democratisme
alsvoM ingsbodem vooropportunistische en revisionistische tendensen za1

dienen.Van alleanderecommunistischepartijenvanhetsocialistischeblok
onderscheidtzich de Tsjechoslowaakse daardoordatzij,watde sociale
structuurvan haar lM en betreft,hetkleinsteaandeel arbeiders bezit.Het

aandeelvandearbeidersdaaldevan59,9% in 1945naar38,9% in 1955en
bereikteinjanuari1968minderdan een derdevan hettotaalaantalleden.
Hoe ernstig departijleiding hetprobleem van de sociale samenstellingbeschouwt,blijktuiteen verklaringvan dePraagsepartijsecretarisen lid van
hetpresidium,Kapek,die de <Auffiillung derParteireihen a1seine aussergewöhnlich wichtige aufgabederGegenwartbezeichnete'l.

Vergrijzing #Ja de,Jr/)'
Ook worden grote inspanningen ondernomen om de vergrijzing van de
1FrankfurterAllgemelneZeffunr,15mei1971.
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partijtegen tegaan.Einde1947waan 70% van deleden onder45 jaar
oud.Thansnog slœhtsrond 40%0.te- ijlhet aantalleden ouder dan 45
jaargestegen isvan30% in 1948tot50% in 1971.Rekeninghoudend m et
desocialestructuuren defaltersms
''ssigen Zusammensetzung'ishetbegrijpelijk datde nieuwe partijleiding tnach der niedergeschlagenen Reformbewegung besondere Energiedarad verwenden will,die Parteireihen idx -

lo#schstraffauszurichtenundmilitantaufzufrischen'z.Daarom vergeleek
menin PraaghetXlvecongresmethetVecongresvandepartijin februari 1929.Ditcongres werd na œn lange m riode van interne partijcrisis
gehoudenenwordtlansdoordegescMd schrijversvandepartijalstEntscheidungskampf'van degezonde revolutionairekrachten tegen hetopm rtunismeen hetsociaal-dem ocraismegekarakteriseerd.

Duitse bezetting en hepr##ïag doorhetJ/p/e/leger
Tijdensde jaren dertig,na de zwenking naar de Moskouse koersonder
leiding van denieuw gekozen secreu ris-generaalKlem entGottwald en a1s

gevolgvan deomvangrijkezuiveringen,washetaantalle en van departij
van100.
000tot20.000gedaald.TijdensdeDuitsebezettingvanmaart1939
totmei1945 had deTsjechoslowaaksecommunistischepartij25.* 0le en
verloren.In demaanden januarien februad 1946,zeven maanden na de
bevrijdingvan hetland doorhetSovjetleger,had departijred s800.000
entweejaarlater1,2miljoenlden.Nadecommunistischestaatsgreep.in
februari1948,ishetaantalleden vandepartijtot2,3miljoen toegenomen.
Onderleiding van Gottwald,die hetook thansin de straten van Praag te

lezenbeginselformuleerdevantrouw aandeSovjet-unie<aufewigeZeiten',
genoten de Tsjechoslowaakse communisten in M oskou een zo grootvertrouwen datdeSovjettroem n ree sin december1945werden teruggetrokken.

'Praagse lente'ea #e inyasie

LangwasdewegdiedeTsjechoslowaaksecommunistischepartijvanafde
'deform aties'van de Stalii stische periode totde 'Praagse lente'van 1968
moest aieggen.Het proces in 1952 tegen de secretads-generaal van de

partij,RudolfSlansky,werd gevolgd doordeveroordelingvan dehuidige
sœretaris-generaalvandepartij,GustavHusâkin 1954,wegensbourgeoisafwijking, nationalisme en chauvinisme tot levenslange gevangenisstraf.
Negen jaarzathijin Novotny'sgevangenissen en evenalszijn Hongaarse
2 Idem .
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collega Kâdârkwam hi
jdaaruitzonderdatzijncommunistischgeloofwas
Hus
A
,
di
e
door
waarnem ers een van de inteKgentste commuaangetast.
nistischeparti
jleiderswordtgenoemd,werdin1913alszoonvanœnhandwerkerin Slowakijegeboren.Hijstudeerde rechten in Bratislawa.Als1id

van de communistische partijtoonde Husâk zijn leiderscapaciteiten het
eersttijdensdeSlowaaksenationaleopstand tegendeDuitsersin september
en oktober1944.Dezeharde,intelligentejurist-m liticuskwam nauwelijks
achtmaanden voorzijn benoeming toteerste sœretarisvan de Tsjechoslowaakse C.P.a1snationale figuurnaarvoren a1shetmeestzelfverzekerde
1id van detopleidingin deonthutsendeperiode na deinvasievan 21augustus1968.Dedestalinisatievan hetpolitiekeleven kwam in Praag veellater

dan indeoverigesocialistischelanden.Nu wordendefouten dietijdensde
Novotny-periodewerdengemaakt,doordepartijleidinga1sœnvandeoorzaken genoemd van destormachtigepolitiekeontwikkeling in Tsjechoslowakijevan januaritotaugustus1968.
Hoe sterk hetproces van dem ocratisering hetKremlin heeftgealarm eerd,

blijktweluithetfeitdatop 29juli1968 bijnahetgeheleSovjetpolitburo
naarhetbuitenland gingom aan deonderhandelingen metde Tsjechoslowaakseleiders deelte nemen.De Russische leidershebben tijdensdeze
besprekingen ingezien datde morele autoriteit van de Sovjet-unie niet
voldoendegevestigd isom desocialistischelanden in ideologisch en politiek

opzichtafhankelijktehouden.Daarom werd slechtseenmilitaireoplossing
vandeTsjechoslowaaksekwestieinoverweginggenomen.Nietdeprincipes
van hetmarxisme-leninisme,maaralleen deSovjetstrijdkrachten waren in
staatdeœnheid vandeWarschaupactlanden tewaarborgen.Vermoedelijk
rond 16augustusisde uiteindelijkebeslissing metbetrekking totmilitaire
interventiegevallen.M ogelijkerwijze:debelangstellingvan deSovjetintellectuelen voorhetTsjechoslowaakseexm ri
ment,berichtvanUlbrichtover
zijnontmoeting op 12 augustusin Karlovy Vary metDubcek,verzoek van
Gomulka om interventie,omdathijandersœn procesvan democratiseri
ng
in Polennietlangerkon tegenhouden en tenslotteeen openlijkekritiekvan
Ceausescu op 14 augustusten aanzien van de structuur van hetPactvan
Warschau,hetgeen doordeSovjetmilitaireleiderszo yverd geïnterpreteerd
dathun positie binnen hetbondgenootschap werd aangetast3.
3 VolgensVictorZorza in The Guardîan van 14 augustus 1968 bevatten debezoeken
van Tito en Ceausescu aan Praag genoeg dynamietom dem uren van hetKremlin op
te blazen,indien men die bezoeken M g a1s een verkapte poging de tKleine Entente'
te doen herleven.Kâdâr heeftDubcek en Cernik tijdenshun bezoek aan Boedapest

in juni1968gewaarschuwd nietmetvuurte spelen.In hetom nbaarsprak deHon-

gaarse parti
jleideroververondersteldepogingen van 'imperialistische kringen'om de

<KleineEntente'te doen herleven.Hetduidelijksttoonde RoemeniëZjn belangstelling.De regedng in Boekarest heeft de ongebruikelijke stap gedaan een boek te
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Brezjnevs doctrine injuridische termen vertaald
Tijdensdeafgelom ndriejaren slaagdendeSovjetmiliuiren erinTsjechoslowakijetotœn 'bastion'van de socialistischegemœnschap temaken en
de M oskouse machthebbers lieten hetrecht fzurM itsprache'bijinterne
aangelegenhM en van hetlanddoormiddelvan hetnieuwevriendschaps-en

bijstandspactvolkenrechtelijkvastleggen.Hettussen deleidersvan deSovjet-unieen Tsjechoslowakijeop 6mei1970 gesloten akkoord isvan grote
internationalebetekenis.Hetwasheteerstebijstandspacttussen deSovjetUnieeneenvandesocialistischelandendatgebaseerdwasop deBrezjnevdoctrine.In depreambulevanditverdragen in arukelvijfwordtdewaarschuwing geuit,datdeSovjet-unie nimmeronverschillig za1staan tegenover het1ot van de socialistische ontwikkeling in andere commui stische
landen.Om deze doctrine in juridische termen te vertalen is dit verdrag
trouwensgesloten.Hetbestaande verdrag tussen beidelanden,datin 1943
te M oskou door president Benes werd ondertekend en in 1963 voor een

nieuweperiode van twintig jaarwerd verlengd,wasop zichzelfnietaan
vernieuwingtoe.DeSovjetleidershebben uitde gebeurtenissen van 1968
hun lesgeleerd.Sindsmei1970 kunnen zijin Tsjechoslowakije op grond
van œn internationale overeenkom stinterveniëren ter vernietiging van de

'antisocialistische krachten' zonder de toestemming van de plaatselijke
communistische leidersaf te wachten4.

HetnieuweSovjet-Tsjechoslowaaksevriendschaps-enbijstandspactisook
opmerkelijk om deuitbreidingvanhetterreinvandealliantie.NadeTweede W ereldoorlog verbonden de door de Russen bevrijde Oosteuropese
landen zich metdeSovjet-unietotgezamenlijkestrijd tegen een eventuele
herleving van hetDuitsemilitarisme.Na desluiting van hetPactvan W arschau in 1955 beloofden de socialistischelanden el
kanderbijstand ingeval

vaneen aanvi opœn derlidstateninEuropa.Devorigjaarondertekende
verdragstekst tussen M oskou en Praag kentgeen geografische begrenzing

meer.Zijverzekertallenoodzakelijkehulp,militaire steun inbegrem n,bij
elkeaanvalopeenderpartners,vanwelkezijdedieookkomt.Wanneerde
Sovjet-unieooitaangevallen zou worden doorde Chinese volksrepubliek,
moethetTsjechoslowaakse legerdehelpendehand bid en.M oskou heeft
laten circuleren met œn Mstorisch overzcht over de politiek der landen van de
çKleine Entente'm ssen de beide wereldoorlogen.Er werd in herinnering gebracht

datdeT
KleineEntente'doorJoegoslavië,Roemeniëen Tsjxhoslowakijenadeeerste
wereldoorlog werd gevo= d om hun belangen tegen de politieke d> k van de Euro-

p>emogendheden teverdedigen.DatdetKleineEntente'zich tegen de Sovjet-unie
had gekeerd,werd een verkeerde interpretatie genoem d en daa= ee probœ rde men

deSovjetleidersdewinduitdezeilen ten= en.
4 Le M onde,8 mei1970.
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dusvan Praag verkregen wattotop heden alle Oosteuropese staten en niet
alleen Roem eniëhadden geweigerd.

Husdks machtsovernameen z#a rivalen
OndankshetfeitdatDubcekenzijnpolitiekevriendennadeinvasievan de
vijfW arschaupactlanden erinslaagden œn zodanig klimaattescheppendat
dewegvoorpoliuekenormaliseringgedfend was,waren deSovjetleiders
hiermH e niettevreden.Daarom moestGustav HusA in zijn eerste toespraak a1spartijleiderop 17 april1969verklaren,datconsolidatie door
middelvan dewederinvoeringvan de dictatuurvan hetpartijapparaatin
hetpolitieke,maatschappelijkeen culturele levensen debetrekkingen tot
deSovjet-uniedebelangrijksteopgaven van denieuwepartijleidingwaren,
<von deren Erfullung allesandereabhângt'B.

Tijdensdeeerstetweejaar- 14 à 15maanden - van zijn ambtsperiode
had Husâk zeker de nodige rivalen,die een meer extreme politieke koers

hebbenvoorgestaandanhijzelf.Demeestprominentevandezerivalenwas
VasilBilak,gevolgd doorM oskousbetrouwbaarstebondgenoottijdensde
invasie,Alois lndra.Lubomir Strougal leek in de zomer van 1969 een

belangrijkebedreigingvoorHusâk tevormen,maarhijwordtthanszeker
nietmeeralseen invloedrijk politicusbeschouwd.In januari1970onthief
Husâk hem van hetvoorzitterschap van deTsjechische partijen hijkreeg
de veelminderinvloedrijke positie van federale premier.
Politieke onzekerheid
H oewelHusâk,vergeleken metBilak ofIndra,een centrumfiguurgenoemd

kan worden,waren ervelen in Tsjœhoslowakije tijdensdelentemaanden
van 1970 dieveronderstelden datmen toch wellichtbetereen van deanderen toteerste secretarisvan de parti
jhad moeten kiezen.Juisthetfeitdat
Husâk nieta1seen man van dehardedogmatischeli
jn bekend stond,heeft

tot11van onpopulaire maatregelen geleid,die moesten bewijzen dathij
hetzelfde kon doen alszijn tegenstanders en dit beter kon doen.Dit was
de re en waarom velen in 1970 te Praag en Bratislava de vervanging van
Husâk door Bilak hebben voorgestaan.Volgens deze mensen zou dan in

e1k gevalde politiekeonzekerheid verdwijnen.Bovendien mœnden velen
dathetinTsjechoslowakijenogslechterza1moetengaan,voordatverbete5 Cf.D.M öller,Die Aera Husâk fn #er Tschechoslowakeî,in Aussenpolitik,jxlni
1970,p.358-359.
6 Neues Deutschland, 19 april 1969.
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ring in hetpolitieke klimaatzaloptrd enl.Tevenswerd verondersteld dat,

zolangHusâk zijn positiea1seerstesecretarisvandepartijblijftuitoefenen,
geen gunstige veranderingen ve- achtkunnen worden.M en verwachttedat

de dag zou komen waarop de bejaardepresidentSvoboda- diealzijn
vroegerem pulariteitheeftverloren doorzijnplotselingveranderdehouding
tegenoverde hervormingen - zou overlijden ofmetm nsioen zou gaan.
W anneerSvoboda uithetpolitiekeleven zou verdwijnen,zou Husâk de
meestvoordehand liggendekandidaatzijn om hetpresidentschap overte
nem en8.

ln tegenstelling totde algem eneverwachtingen isred sin deherfstmaanden
van 1970 gebleken datHusâk,gesteund doorhetKremlin,m etenig succes

bezig waszijn m sitieteverstevigen tegen deharde orthodoxen en andere
ultra-linkseelementen binnendepartij.Om zijn m sitieteversterken moest
H usâk œ n zigzag-koersvolgen.Ditm anifesteerdezich vooralop hetterrein
van de hervorm ingsm aatregelen welke in hetkader van de <norm alisatie'
van de economie werden doorgevoerd. De economische hervormingen
droegen hetstempelvan een gehaast,onder politieke druk staand pragma-

tisme.Desondankswerden zijaangeduid a1s<Husâkmodel'ofEeen systeem
van gepland leiderschap'g.

Econom ische 'consolidatie'
Deze economische m litiek werd doortwee elem enten gekarakteriseerd.In
de eerste plaatsdoordewensdié maatregelen te nemen die totde elim inatie van hetzgn.Sik-modelzouden leiden;en in de tweM eplaatsdoor een

recentralisatieen herstelderautoriteitvan departijovereconomische beslissingenlo.Husâks fsysteem van gepland leiderschap'voorzietin de m o7 Cf.The Tîmes,27 mei1970.
8 Intussen had de gang van zaken in Tsjechoslowakije duidelijke repercussiesvoor
de andere sodalistische landen.W alter Ulbrichten Janos Kâdâr hebben H usâk ge-

sondeerd omtrentde politieke ontwikkelingen in Tsjechoslowakije.Maar bovenal
was gebleken dat de overheersende Sovjetinvloed te Praag en Bratislava in de
overige Oostbloklanden zorgen baarde.M en had onder andere kunnen consu teren

dat de leidersvan het Kremlin a1s resultaatvan hun boprekingen met Tsjechoslowaakse leiders in oktober 1969 te M oskou veelm eer invloed in Praag hebben

weten teverwerven dan aanvankelijk werdverwacht.
9Cf.NeueZûrcherZeitung,17âuli1970.
10 Een dilemma waarvoor deTsjechoslowaakse economen stonden was œhter dat
demeerderheid van departijleiding nietterug wildekeren toteen overtrokken centralisme,omdathetNovotny-tijdperk evenzeerverantwoordelijk wordtgateld voor
de heerxnde sociale,politieke en economische moeilijkheden als het 'noodlottig
drijven van derechtse deviationisten'rondom de tliberale'economische deskundige

en Wce-premiertijdensdeDubcek-periode,Ota Sik.

Hetprobleem was œhtereen econom ische structuurte vormen die tussen de centra-
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gelijkheid van inspraak van benden af,maarhandhaaftgelijktijdig een
grotecontrolevan boven af.Een dergelijk systeem isslœhtsteverwezenlijkenwuneerdecentraleœonomischeplanninga1shoogsteœonomische
besluitvo= erhersteld wordt.Indepartijresolutievan januari1970 isœn
en anderduidelijk uitgesproken;de ontwikkeling van de economie moet
volledigondergeschiktzijn aan destaatll.
Ook werd in genoemde partijresolutie versterking g&istvan de centrale
organenvoorbuitenlandsehandellz.Van bd rijfsautonomiekanineen dergelijk systeem nauwelijksmeersprake zijn.
De economischehervormingen van Husâk zijn meereen Ibelofte'voorde
toekomstdan een ree svoordehuidigetijd relevantepolitiek.Heteconomischeplan voor1970werd wegenstijdnood hoofdzakelijk vanboven naar
bene en opgesteld,zonderinspraak van lagere organen.M etditplan ble-

ven echternog talloze problemen onopgelost,voor een belangrijk deel
wegenshetontbreken vaneen planning op langetermijn.Daarom werd nietop delaatste plaatsterbevordering van de tsocialistische integratie'œn œ onomisch plan voor 1971tot1975,naarhetDDR-model,ontworpen.

Samenvattend moetworden vermeld datdeTsjechoslowaken binnen vijf
jaardrie economischehervormingen ingeleid hebben,doch nietten einde
gebracht.I)ehervormingen van 1965 ruimden een grotere verantwoorde-

lijkheid voor de bH rijven in,meteen drastische prijsvorming.V66r de
tweede fase van deze hervormingen in 1969 in kon gaan, werd de koers

doorDubcek en zijn economischehervormerOtaSik gewijzigd.Dehoofdrolin de economie werd naarJoegoslavisch voorbeeld toegekend aan pro-

ducenten en consumenten;hetmonopoliestelselin hetbedrijfsleven werd
doorconcurrentie vervangen en deproduktiediende doorhetm arktmechanisme gereguleerd te worden.Nog voordeze hervormingen doorgang kon-

den vinden,werd Dubcék in april1969 alspartijleiderafgezet.De nieuwe
listische conceptie van het Novot
ny-tijdperk en die van Siks gedecentraliseerde in
ligt.M aar erwaren ook ultra-conservatieven die een terugkeer wilden tot wat <'Resowjetisienmg'genoemd wordt,een economische ordening die vnnuit het centrum
volledig geleid en gecontroleerd kan worden.
11 Naderhand,in de maanden februarien m aart1970,is œ n begin gemaaktmetde
liquidatie van de tijdensde Praagse lente ontstane arbeidersraden en ziJ'n de vakbo
12nde
Den weeronder de œ ntrolevan de parti
jgebracht.

ten tijde van Dubcek verruimde mogelijkheden voor buitenlandse handel,

door een afm akking van het staatsmonopolie en het afgeven van handelsvergun-

ningen aan individuele hedrijven,resp.ondern= ingen,werden dus eveneens beperkt.Hd staatshandelsmonopolie werd opnieuw hersteld, waarvoor hetm erkwaar-

dige argumentwerd gebruiktdatdevrijerehandelslechtsten gunste van debuitenl
e,vooralkapitalistische,concem szou werken. Volgensdepartijresolutiemoest
daends
buitenlandse handelweer gehed onder toezichtvan de centrale planning komen
en devergunningen van de bedrijven om rechtstrxksmetbuitenlandseondernemingen in contact te treden werden dan ook grotendeels ingetrokken.
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machlebbers onder leiding van Husâk namen,in het kader van hun
m gingen om heteconomisch leven doormiddelvan de beperking van de
inflatie te stabiliseren,krachtige centralisatiemaatregelen ten aanzien van

produktie,lonen en prijzenl3.Economischehervormingen op groteschaal
zouden pas weer plaatsvinden na afsluiting van de politieke consolideringl4.W at de grondprincipes van de socialistische economie aantast,zal

echternietinaanmerkingkomen voorhervormingen.Datzijn:centraleen
eenvormige planning,centraaltoezichtop de regulering van de marktrelaties en overheidsleiding van de buitenlandse handel.

Deangstaanjagendeinflatievan1969werddooreen prijsbeheersing,loonbeheersing en de beperking van het reizen naar het W esten bd wongen.

Zuiveringen in hetpJr/#-en staatsapparaat
Parallelmetde econom ische consolidatie probeerde een groep in hetpresidium,onderleiding van Husâk en Svoboda,hetvernietigende karakterder

zuiveringentebeperken.InhetgevalDubcek werdenzijdoorhuncollega's
overstemd,maardezelfdemensensteundenHusâk weertoenlsdezeinjuni
1970 de ultralinkse topm sitie'en een sterke groep van romantische pro-

Sovjetrussische extreM sten de dcechiegroep' vanuit een hinderlaag bestooktel6.UitH usA s optreden tegen deze elementen en andere voorbeel-

den valtafteleiden,dathijgeen stroman isen dathijnietbepaald een
zwakkeling is.Intussen bleken deleidersuithetKremlin verdeeld tezijn:
enerzijdskondendeultra-conservatievenmethun steuninhetlegersteunen
op hethoofdkwartiervanhetSovjetbezettingslegerinM ilovice,anderzijds
was Brezjnev bereid zijn mensen in Tsjechoslowakije te <verraden'om
zodoendeHusâktesteunen.Tergelegenheidvan de50everjaardagvan de
Tsjechoslowaaksecommunistische partijzonden de leidersvan hetKremlin een briefmetgelukwensen waarin o.a.werd geschreven datde Sovjet
13 Dezerigoureuzecentralistische politiek gaatin mpte van centralisatie terug totde
sim atie van vôôr 1965.

14 Merkwu rdigerwijze wordtOta Sik'smodelin verband metde in de toekomst
geplande hewo= ingen door de partijleiding nietgeheelen alverdoemd,erwordt
gewezen op de positieve elementen daarin.

15 Figuren a1sAloisIndra,pro ierStrougalen partijsecretarisKempny.
16 Deman van de'CecMegroep'wu in hetpartijpresidinm Kapek en in hetCentraalComité generaalRytir,verbindingsofficiermethetSovjetbezettingsleger.M aar
Zjwaren hetsterkstinhetlagerhuisvan hetfederaleparlement.In hetvoorjaarvan

1970leek hun allesnaarwenstejaan,maarhun plannenliemnfout.Een dossier

m etbeschuldigingen tegen de partilleiders,doorCK hie-figuren naar M oskou gezonden,werd aan praident Svoboda aangeboden,toen dea in april 1970 M oskou bezocht.

Een geheimebriefvan de ultralinkseJodasaan Brezjnev kwam op hetbureau van
Husâk terx ht.Cf.The Observer, 16 augustus 1970.
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communisten oprxhtverheugd waren datdeTsjechoslowaaksekameraden
hun ernstige m litieke crisis hadden overwoM en,de leidende ro1van de

partijhaddenvemieuwdendenormalisatiehaddenvoltooidvanhetsociale
en economischelevenlT.HetwasvoordeeerstemaaldatdeSovjetleiders
overœn voltooiingvandenormalisatiein Tsjechoslowakijespraken.Korte
tijd laterverklaardeeen van Husâkspolitiekevrienden,Oldrich Swestka:
<Eswërefalsch,imm erwiederaufeine Durchleuchtung derVergangenheit
und auf Fragen zuruck zu kommen,die schon abschliessend behandelt
worden sind.W esentlich fiir die endgiiltige Niederlage des Revisionism us
istdie edolgreiche Lösung grundlegendergesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme'lS.Na deze verklaring en nietop delaatsteplaatsdoorde

uitschakeling van zijn rivalen tijdensdevoorafgaandemachtsstrijd binnen
departijwasdr.Huséksherverkiezing alseerste secretarisreedsvoorhet
congresverzekerd.tschien esim vergangenen Herbstund zu Beginn dieses
Jahresnoch so,a1sob sein mittlererKursvon den dogmatischen konservativen Krëften in der Partei hart bedrângt sei'lg,de wind was sinds het

XXIVe congresvan de CPSU en Brezjnevsherverkiezing tot secretarisgeneraalgedraaid in Praag.Dat manifesteerde zich bijzonder duidelijk
tijdenshetcongresvandeSlowaaksecommunistischepartij.Partijsecretaris
Lenartwaardeerdedeverdiensten van Husâk op œn totdan toe ongewone

wijze.Hijverklaardeonderanderedat,sindsHusék defunctie van eerste
secretarisheeftovergenomen,Iseinoch einm albestâtigtworden,wasesfiir
die Parteibd eute,von einem edahrenen,entschlossenen und marxistisch
geschulten Genossen gefuhrtzu werden,der eine naturliche Autoriitgeniesst'zo@

H etproces pJa recentralisatie

Hetop 13 meibegonnen Slowaakse partijcongresin Bratislawa washet
laatstevoorspelvan het14econgresvande Tsjechoslowaakse communistischepartij.HetTsjechischelandsdeelvandefe eratiebeschiktnietover
œn eigenpartijorganisatie,omdatdehuidigemachiebbersinPraagdesbetreffendeplannen van de hervorm ershebe n laten vallen.
Ook aan de Slowaakse autonomie binnen de federatie werd een zware slag
toegebrachtdoorin hetbegin van ditjaarin werking getreden doctrinaire
recentriisatie-m aatregelen.In plaats van de tföderalen Ausschusse'm et

paritaireSlowaakse-Tsjechische vertegenwoordiging kwamen opnieuw ge17 Cf.RudePravo (Praag),14 mei1971.
18 Geciteerd in Die Zeit,28 mei 1971.

19 Frankfurter Allgemeine Zeitung,25 mei1971.
20 Neues Deutschland,14 mei1971.
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centralisœ rde fH erale ministeries.De centrale planningscommissie werd
weer tot leven gebrachten m etde oude bindende <Befehlsgewalten'voor
het gehele land uitgerust.De in 1969 ingestelde zelfstandige staatsveiligheidsdienstwerd opnieuw onder de supervisie van hetfM erale ministerie
van binnenlandse zaken in Praag geplaatst. Bovendien had de fH erale
regering onderde leiding van Strougal een vetorechtover alle Slowaakse

en TsjœhischetRepublikgesetze'verkregenzl.
OndankshetfeitdatdesindsjarennagestreefdeSlowaakseautonomieweer
werd beperkt,maakte deSlowaakse Pravda in een artikelm elding van de
versterking van de ro1 der federatie.Ditwerd als œ n verdienste van de

huidigepartijleiding beschreven en alseen bewijsvoorgesteld van decorredheid van deLeninistischenationaliteitenpolitiek.In de slotresolutie van

hetSlowaakse partijcongreswerd de doorM oskou ge urende de laatste
jaren opgd rongen m litiek bevestigd en tevenserkend datde invasie van
augustus 1968 de enige uitweg wasom de socialistischeverworvenhM en in

Tsjechoslowakijeterdden.Ook werdinderesolutiemeldinggemaaktvan
hetfeitdatdepolitieke consolidaie in Slowakije metsucceswerd beëindigd.Vervolgenswerd de voortzetting van de politieke koersder Partij
god gekeurd.Volgensderesolutiemoestdestrijd tegenhetrechtsopportunisme,revisionism e en cosmopolitisme worden geïntensiveerd.M aximale

inspanningen vandepartijleidingachttemen nodigom hetheropleven van
deklein-burgerlijke,resp.bourgeoisie-ideologieteverhinderen.Hieruitmag
worden geconcludeerd,datde partijleidersin Bratislava ernauwelijks in
slaagden de huidige politiek te populariseren.Daarom legde m en in de
resolutietenslotte de nadruk op de versterking van de leidende ro1van de

partij;de perfectionering dermachtsinstrumenten van destaat,de verhoging van de staatsinvloed op hetculturele leven en de versterking van het

partijtoezichtop demassamMiazz.
Protesterende comm unisten

Voorhetbegin van het14econgresvan de Tsjechoslowaakse CommunistischePartijontvingenwestersejournalisten tePraageen gestencildprotest.
Ditprotestisgeschreven tinnaam vandehalfmiljoenTsjechoslowakendie
uitdepartijzijn gestoten'.Hetspreektdebeschuldiging uitdatde partijle en die op hetcongresaanwezi
g zullen zijn,departijnietvertegenwoordigen omdatzijnietdemocratisch zijn gekozen.<Dehuidigepartijleidingis
teruggekeerdtotdemethodenvandejaren vijftigenisakkoord gegaanmet
hetvollM igeverliesvan desouvereiniteitvan onsland.Zijvertegenwoor,

21 DieZeit,28 m ei 1971.
22 Cf.Neue Zûrcher Zeitung.18 mei1971.
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digtde werkende klasse niet.Integendeel,zijtree top in strijd metde
belangen van de m assa'z3.

Ook werd in Parijs door de Tsjechoslowaakse communisten in ballingschap,onderleiding van Eduard Goldstucker,01 SQ en JiriPelikan,een
verklaring uitgegeven waarin de legaliteitvan hetaanstaande Praagse par-

tijcongreswerd bestrH en.Tevensherinnerdendezem liticiin ballingschap
depubliekeopinieeraan,datzijin augustus1968legaaltotgM elegeerden
van het 14e partijœ ngres werden gekozen.Voortswerd doorde ondertekenaarsvan hetmanifestgeëist:vertrek van denog in Tsjechoslowakije
verblijvende Sovjettroem n:herstelvan de democratische burgerrechten;
vrijheidvanmeingsuitingendrukpers,vrijheid voor kunstenaars en faciliteiten voorhetverrichten van wetenschappelijk onderzoek;b&indiging
van m litiekeonderdrukking,yervolging,processen en arrestaties.Tenslotte

ddenzijœn beroep op de naarPraag uitgenodigdepartijen om tegen de
ontwikkeling in Tsjechoslowakije sindsapril1969 te protesterenz4.Doch
ook in ditopzichthadden deleidersvan hetKremlin detoestand binnen de
internationale com munistische en arbeidersbeweging gœonsolideerd.Hoewe1nog steedsdoor de Britse,Franse,ltaliaanse,Joegoslavische en Roe-

meensecommunistischepartijendemilitairebezettingop 21augustus1968
niet wordt goedgekeurd,vond deze afkeuring tijdens het partijcongres
hoogstens in discrete of indirecte vorm uitdrukking en bezorgde Husâk

nauwelijksmoeilijkheden.

XlVepartijcongres
Van 25 tot 29 m ei 1971 vond in Praag hettwed e XlVecongres van de

TsjechoslowaakseCommunistischePartijplaats.HeteersteKbuitengewone'
XlVe,zgn.W ysocany-partijcongreswerd op 22 augustus1968 gehouden,
maarlaterongeldig verklaard.Behalve 12* ge elegeerden hebben aan dit
congres vele gasten en buitenlandse delegaties deelgenomen.

Driejaarnadecoderentievan Bratislava,dieop 3augustus1968aan de
invalvan deW arschaupacttroemn wasvoorafgegaan,hebben departijleidersvan deregerende communistische partijen van de Sovjet-unie,Hongarije,deDDR,Bulgarijeen Polen dezekeerin Praag elkaargetroffen om
deTsjechoslowaaksepartijleidinghun erkentelijkheid voordebereikteresultaten uitte spreken.

DebelangrijkstegastwasBrezjnev.Bijzijn aankomstwerd hijnietalleen
doordeTsjechoslowaakseleidersbegroet,maarookdoordevertegenwoordigersvan hetSovjetbezettingsleger.Ook werden deoverigevierpartijen
23 Geciteerd in NRc-H andelsblad,25 m ei 1971.
24 Zie de tekstvan deze verklaring in N eue ZûrcherZeîtung,24 mei 1971.
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van de W arschaupactlanden die aan de bezetting van Tsjœhoslowakije
haddendeelgenomen,doorhun respectievelijkepartijleiders- Gierek,Honecker,Kédéren Zjivkoff- vertegenwoordigd.DeJoegoslavischeen Roemœnsecommunistischepartijen hebbenfunctionarissen naarPraaggezonden diegœn deeluitmaakten van deopm rste partijleiding.Boekarestliet
zich doorDimitriPopescu,1id van hetexœutievecomitévan departijen
secretaris van het Centraal Comité,vertegenwoordigen en uit Belgrado

arriveerde Pavle Gaziin Praag.DeltaliaanseCommunistische Partijwas
door hetCentraalComitélid Sergio Segre en de Franse Partijdoor het
m litburolid Raym ond Guyotvertegenwoordigdzs.

PresidentSvobodahadhetpartijcongresmetœn toespraak geopend waarinhijdeSovjet-unieen haarbondgenoten voordezoveelstekeerbd ankte
voordeaan Tsjechoslowakijeverleendetinternationalehulp'26in augustus
1968.Volgenshem leverdediteen beslissendebijdragetotdeoverwinning
van demoeilijkeen chaotische situatievan hetland in 1968.

Sovjetkritiek op hetW esten
<Om de constructieveinitiatieven van de socialistische staten te boycotten,
iseen heelconceptuitgevonden datinhoudtdatEuropese problemen ken-

nelijk allœn V emaaltegelijk,in een pakketkunnen worden opgelost'.Zo
wordtvolgens Brezjnev geprobeerd de ratificatie van de verdragen van
M oskou en W arschau tebemoeilijken,hetbijeenroemn van een Europese
veégheidsconferentiete vertragen en een regeling van andereproblem en te
verhinderen,zoals de kwestie van hetvan begin afaan ongeldig verklaren
van hetdictaatvan M unchen doorde bondsregering.Het totstandkomen

van œn gemeenschapmlijke Europese samenwerking mag echter geen
voorwerp van politiekekoehandelzijn.Brezjnev hoopte datde thans bestaandegunstigemogelijkheden benutzouden worden en œn stevigebasis
zouden creëren voor een vree zame coöperatie van alle Europese statenz7.

IntegenstellingtotdeverwachtingenbrachtdeSovjetpartijleiderzijnvoorsteltotwd erzijdse troepenvermindering in Europa niettersprake.Deze
terughoudendheidvan Brezjnevmagdaardoorworden verklaard,dathijin
aanwezigheid van buitenlandsegasten nietovervraagstukken wildespreken
waaroverbinnen de communistische wereldbeweging uitœ nlom nde opvat-

tingenworden gehuldigd.ZorepteBrezjnevmetgeenwoord overdeinva25 Cf.Borba (Belgrado):25mei1971.

26 qnternationale hulp'ls de officiëleaanduiding van de militaireintew entie van de

vijfW arschaupadlanden in augusms 1968.
27 Cf.NRc-Handelsblad,Die Welt en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27 mei
1971)N eue Zûrcher Zeitung,28 m ei 1971.
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sievan deW arschaupactlanden in augustus1968,en zaghi
jookafvaneen
interpretatievan de <socialistische souvereH teit'.

Sprekende overdeTsjechoslowaakse aangelegenheden verleendeBrezjnev
nadrukkelijk steun aanHusâk.Hijnoemdezowelhem alspresidentSvoboda <werkelijke patriotten en wareinternationalisten'.Daarentegen veroordeeldehijdedogmatischecommunisten.Hijnoemdehensectariërsen dogmausten.

Hierzijvermeld datde Sovjetcommunistische partijtergelegenheid van
hetpartijcongres een boodschap naar Praag gezonden had waarin werd
meegedeeld datdeleidersvanhetKremlin ertrotsop waren datTsjechoslowakijedeen van demeestontwikkeldelanden terwereld is'en zijspraken er hun diepe voldoening over uit datTsjechoslowakije een actief
aandeelneemtin hetW arschaupacten de Comecon.

H ongaars 'non-conformisme'
Kâdârverklaardedatzijn land ervôôrdeinvasie van de W arschaupactlanden op 21augustus1968van overtuigd wasdatdepartij-en regeringsleiding in Praag de problemen kon oplossen,afgezien van het dreigende
gevaarvan œ n westerse interventie.Kâdérsverklaring vormde een duide-

lijkhoorbaredissonantophetpartijcongres,waardeaanhangersvanM oskou totdan toe eensluidend hadden beweerd datde militaire interventie
van vitaal belang was om het uitbreken van een contrarevolutie en een
burgeroorlog te voorkomen.Kédârs woorden verleenden ook een verlate
bevestiging aan de geruchten die reeds in 1968 de ronde deden,dat de
Hongaarseleidersslechtsm etgrotetegenzin medewerking hadden verleend
aan degemeenschappelijke actie van de W arschaupactlandenzS.Over de
re enen totdeelnameaan deinvasiezeiKâdérdat<deideevan proletarisch
internationalisme en de zaak van het socialisme en solidariteit m et een
vriend en broeder de Hongaren ertoe hebben geleid om sam en metonze
bondgenoten hulp te verlenen aan de arbeidende klasse en de vooruitstre-

vendekrachtenvandeTsjechoslowaaksesocialistischerepubliek.Zijwaren
ertoentertijd zelfszekervan dat,als de imperialisten geen kans hadden
gehad om van buitenaf te interveniëren,de communisten,de arbeidende

klasseen devoorstandersvan hetsocialismein Tsjechoslowakijede rijen
zoudenhebbengesloten;hun strijd totheteindezoudenhebben voortgezet;
hun eigen macht en socialistische verworvenheden zouden hebben verdedigd en gezorgd zouden hebben voor een socialistische oplossing der pro-

blemen van demaatschappij'zg.
28 Hetisbekend datKâdâr in augustus 1968 Alexander Dubcek te elfder ure voor
de dreigende invasie heeft gewaarschuwd.

29 Népszabadsâg (Boedapest),27mei1971.
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DeBritseen Italiaansecommunistischepartijenwaren op hetcongresniet
officieelvertegenwoordigddo.De gd elegeerde van de Franse communisti-

schepartij,Raymond Guyot verkaardevolgensde samenvatting van de
G K31,dattussen beide partijen de laatste tijd zekere meningsverschzen
Waren Ontstaan,toch zouden dienaardeopvattingvan departijdefundamentelebanden die allecommunistischepartijen verenigen,nietverzwakken en gœn moeilijkheden bereiden in degemeenschappelijkestrijd tegen
hetimm rialisme3o.

Praag na hetpart#congres
lnzijnrapm rtsteldeHusâkdepartijleidingonderNovotny verantwoordelijk voorfouten en misslagen van dejaren vijftig.Tevensnoemde hijde
freform episode'van 1968 œ n aanslag van contra-revolutionaire krachten
op desocialistischeverworvenhM en inzi
jnland.

Hijconstateerdehetsuccesvan debinnenlandseconsolidatie,zonderdeze
a1safgesloten tebeschouwen.Husâk sprak metœ n zekeretrotsoverdebe-

reiktestabilisatieenhooptedatdoormiddelvaneensnelletechnolo#sche
vooruitgang een voortgaande verbetering van de economische situatie bereiktkon worden.

De verwachting dathet congres de vroegere partijleider Novotny zou
royeren is niet bewaarheid. Zelfs is zijn schorsing ongd aan gemaakt.
Thansisbekend datHusâkzijn dganzen Einflussgeltendzumachen suchte,
den M ann ausderParteizu entfernen,derihn einstinsGefângnisgebracht
hatte und ihn dorthielt',toen in anderelanden van hetpactvan W arschau
de slachtoffersder politiekeprocessen van dejaren vi
jftig reedslanggerehabiliteerd waren33.Ditbesluitberustte echter op een compromis.Conservatieve comm unisten hebben erin toegestemd datDubcek en anderen niet

gerechtelijk zouden worden vervolgd op voo- aarde datNovotny in de
partijmochtblijven3d.Daaruitblijktdatook hetnieuwe partijpresidium
30In haarop 28mei1971inRomejeyubliceerdeboodschapaanhetpartijcongres
in Praag bleefdeItaliaanse communlstlsche partijbijhaarmening datde invalin

TsjechoslowakijevandetroemnvanhetWarKhaupactlandenonjuistwasjew- ten
ha
ndhaafdezijhaarpositiefoordeeloverdefundamentelepolitiekerichtlilnen diein
'

Januad 1968 voorde ni
euwe koersin Tsjechoslowakije bepalend zijn geweest.De

Italiaansepartijwasvan meningdaterzichsindsdiengeen nieuweelementen hebben
voorgedaan die haartoteen andereopvatting hadden ktmnen brengen.Debasisvoor

hetinternationalismeisdeonafhankelijkheiden soevereiniteitvan elkepartijen elke
staat.

Geciteerd in N Rc-Handelsblad,29 m ei1971.

31HetofficiëleTsjechoslowaaksepersbureau.

32 Cf.Neues D eutschland,27 mei 1971.
33 Cf.D.M öller,Prag nccà dem XIV.Parteîtag der KPC,in Aussenpolîtik,augustus 1971,p.483.

34 Cf.NedeljnelnvormativneNovine(Belgrado),6 juni1971.
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voorlopig nietsanderskan doen dan hetwpnkeleevenwichttussen de llnksorthodoxe en de meer dliberaal'gezinde communisten proberen te handhaven.
ln overœ nstemming metdeze politiekmaakteHusâk hetvolkduidel
ijkdat
het zich vooral geen valse illusies moest maken.W ant de = nomische
situatie van het land moet worden verbeterd,waardoor een werkel
ijke
consolidaie van het interne m litieke leven bereikt kan worden,en deze

kan allœninnauwesamenwerkingmetdeSovjet-unieenanderesocialistischestaten worden verwezenlijkt.
Driejaarna deinvasieheerstinTsjœhoslowakije een algemene m litieke
onverschilligheid.De partijleiding >1 deze ontwikkeling stellig metgemengde gevoelens gade slaan.Enerzijds is de alom verbreide politieke
apaY e bevorderlijk voor het consolidatieproces,anderzijds zou op die
manier œn door de links-orthodoxen ongewenst socialisme à la Kâdâr

ontstaan,waarbijde consumptiewensen van de bevolking en de dekking
daarvan van staatswege totm aatstaf worden voor de verhouding tussen
regeerdersen onderdanen en daarm eecriterium voorhetwelslagen van het
socialisme3s.

DeTsjœhoslowA en achten Dubceksidealisme achterafwatkinderlijk en
naief.Om ergertevermijden geven zijvooreen grootdeelhunvertrouwen
aan HusA .W ant,ondanksalle teleurstellingen tijdensde afgelom n twee
jaren,zouhetonjuistzijnaan tenemen datdesecretaris-generaalvan de
partij,rekeninghoudendemetdepositievan zijn land binnen hetsocialistische blok en de ontwikkeling van de internationale betrekkingen,de oplossing nietkan vinden.Alseen manifestatie van de doorHusâk bereikte
m litieke consolidatie m ag worden beschouwd dat eind november de her-

haaldelijk uitgesteldeverkiezingen voorhetparlementen voordegemeenteraden zullen worden gehouden.
De verkiezingen,aldus Husâk,worden gehouden in een situatie die over
hetgeheelgenom en bevrH igend is vanuitpolitiek,economisch en sociaal
oogpunt.<W ezullen open en oprechtmetdekiezersspreken oververlM en,
hd en en toekom st.Vandaag kunnen we zonder overdri
jving zeggen dat

Tsjechoslowakijeeen geordendeen ontwikkeldestaatis,diealzijn eerlijke
burgers persoonlijke, juridische en maatschappelijke veiligheid garandCCftXBV@

35 In heteerstehalfjaarvan 1971werden de produktiecijfersbereiktofzelfs over-

schreden.De arbeil produktiviteit steeg sneller dan de lonen. De lnflatie, die œn

jaargeleen dreigde,kon afgewend worden.W iedoorTsjœhoslowakije rijdt,moet
RudeFrro gelijk geven,datrusten ordezijn teruggekeerd.
G .FrankfurterAllgemel
'neZeltung,21augustus1971.
36 Geciteerd in NRc-Handelszlad.11 september 1971.
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deproduktenvan Europabinnenkwamen,maarin hun hartmoesten zijer
nietsvanhebben.Zijbeschouwden stdelijkebevolkingsaRlomeratiesals
een kwaad,waartoezijdenoodzaak zoveelmogelijk trachtten tebeperken.
Zolang hetland zijn industrieprodukten uitEuropakon betrekken,moest
hetdatvooralblijven doen;daarmeeweerdehetdevestigingvanstM en a1s
industriecentra af.In zulkecentra van afhankelijkeloonarbeidersimmers
kondedemocratievanvrije,onafhankelijkemannen nietgedijen.
Z(
5dachtJeffersonernogovertoenhijin 1800PresidentvandeVerenigde
Staten werd.Zijn afkeertegen destad ging zo ver,dathijtoen in enkele
Amerikaanse stden de gele koorts uitbrak,aan een van zijn vrienden
schreef,dathij,alle ellende daarvan ten spijt,hoopte datdeze ramp in
zoverregunstigegevolgen zou hebben,datzijdemensen ervan zou weerhouden zich zonder strikte noodzaak in de stad te vestigen.
De groei van de stad echter viel niet te stuiten. De vestiging van eigen

industrieënhoordered sin dejaren vandevrijheidsoorlogtotdemiddelen
waarmeedekolonisten Engeland telijfgingen.Nademisluktepogingvan
Engeland om zich in 1812 opnieuw van hun voorm alige Amerikaanse
'bezittingen'meester te maken,werd de aandrang om zich economisch nu
ook definitief van Engeland en Europa los te maken steeds groter. De

vormingvan industriestedenkonnietuitblijven.lndustriestd en,diebovendien gemakkelijkuitgroeiden totgrotebevolkingssamenballingen omdatzij
ook degrotestootvandemiljoenenimmigratieuitEuropamoesten opvangen.
Hun aanzien echterwerd ernietbeterop.
Havensen fabrieken om ringden zich metvervuiling,armoM e en ondeugd.

Zijverpesttendelucht,hetleefklimaatendepolitiek.Destedenontwikkelden zich tot haarden van ziekte, ellende, misdaad en brutale politieke
corruptie.Totoverm aat van ramp ook nog van godsdienstig verval,aangezien de grote m assa leren,Polen en ltalianen,die er vers uit Europa

bleven hangen,hetverfoeilijkeRoomsepapisme,aanvankelijk een nauwelijkszichtbaarminderheidje,hoelangerhoemeerversterkten.
Duidelijk weerspiegelde zich de âânhoudende afkeer van de stad in de
Amerikaanse politiek.

Van aldemannendiein deloop vanbijnatweeeeuwen a1sPresidentaan
hethoofd van de Republiek stonden,stamden erm aar enkelen uitde stad
en deze enkelen werden grofverguisd en doorhun politieke tegenstanders

metzoveelsuccesvoordecadentesnobisten uitgemaakt,dattientallen jaren
lang geen enkelekandidaatvoorhetpresidentschap hetwaagde teerkennen

dathijergensandersdan in een blokhutwasgeboren.Desteun van New
Forkkon totvrijkortgeleden eenkandidaatop een ConventiederDemocraten meer schade berokkenen dan voordeel verschaffen. Jackson en
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Bryan ontketenden verkiezingscampagnesdieietsweg hadden van boerenoorlogen tegen de stad.
Dezelfde Amerikanen echter die in hetstee okjemethetpouood in de
hand tegen de stad stem den,stem den er m et hun voeten voor.De stad

groeide geleidelijk nietmœr allœn van de toestroom der immigranten;
haarsterkste groeizette pasin nadatde immigraie zo goH alsgeheelwas
stopgezet.In 1860 woonde er nog maar een zesde van de Amerikaanse

bevolhng in de steden;in 1900 een derde;in de vijftiger jaren,toen de
immigranten allang nog maardruppelsgewijsbinnen kwamen,bergdede
stad dehelftvan alle Amerikanen;thans 60% en datditbinnen enkele
tientallenjaren tot75ofzelfs80% M1oplomn nemen derekenaarsvan
de bevolklngsstaistiek als vaststaand aan.

Belangrijkernogis,datdestadondankshaarslechtefanm instqMsgroeiendemateeen invlod heeftuitgeoefend op hetmaatschappelijk leven die
ook haar scherpste zedenmeesters niet langer a1s verwerpelijk konden
brandmerken.In de steden ontwikkelden zich nietallœ n cultuuren wetenschap,maar van de ste en uitwerden deze geestesgoH eren ook via een
dagblad - en vooralœ n week- en m aandbladpers die alleuil oeken van
hethele land bereikte - over heel Am erika verbreid.Vanuitde steden

werd Amerikazich zijnnationaleproblemen,zijnnationaleœnsgeaardheid
en zijn nationalecultuurmeerbewustdan ooit.
In de stden rijpteook de kiem van watzich in Amerika geurende de
laatste halve eeuw aan sociaal-economische wetgeving in de breedste zin
van hetwoord ontwikkelde.In Europa vond deze wetgeving voor een aan-

zienlijk ded haaroorsprongin overwegingenvanprincipiëleaard,diehetzij
doordateen regering zich daardoorlietovertuigen,hetzijdoordatpartijgroeperingen dieze alsbeginselen in hun program voerden,de m achtver-

wierven.In Amerika speelden beginselen nooiteen belangrijke rolin de
m litiek.W at er aan maatregelen op sociaal-economisch gebied tot stand
kwam ,stamde uitpram atische overwegingen.Roosevelt,de m an die de
grondslag voorde sociale voorzieningen,de overheidsbem oeienism eteconomischeproblem en en de politiek terbevordering van welvaarten welzi
jn

legde,was d6ôr en dôôrpragmaticus.Zijn beleid echter zou nagenoeg
onmogelijk zijn geweest,alsdesteden nietlângvoorhem waren begonnen
om op pragmatischegronden maatregelen van dieaard te treffen.De noodzaak om voorzieningen te treffen voor vuilafvoer en verlichting in de
straten,voorvervoer,voorriolering,gas-en elektriciteitsvoorziening,voor

krotoprulming,bestrijding der bdelarijenzovoortenzovoortdwong tot
m aatregelen.Puurpragmatisch.Vaak kwam hetstadsbestuurdaarin eerste

instantienietœnsaan tepasen kwam deeresteaanzetuitdeburgerij,die
én de fondsen én de organisatie der voorzieningen belangeloos opzette en
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later aan de stadsbesturen overdroeg.Het waren deze voorzieningen,van
stad totstad andersaangepakten meerofminderuitgebreid,die hetA me-

rikaanse volk rijp maakten voor de idee van een sociaal-economische
politiek.Theorieën over sociale rechtvaardigheid ofhoe hetallemaalmag
heten, kwamen daar niet aan te pas.De ervaring van de grote, steH s
groter wordende steden leidde totde erkenning van de onontbeerli
jkheid
dersociaal-economische politiek.

Langzaanxnaaarzekergaatde stad nu ook degrote stem krijgen in het
kapittelvan W ashington.Ookin dâtpolitiekkapittelzingtmen degetijden
van hetpragmatisme.Allemooie theorieën overde vrije,onafhankelijke
boerenstand a1sderuggegraatvanhetAmerikaansevolkten spijt,beginnen
debeide grotepartijen hoelangerhoemeerliefkozend naarde steden te
lonken.Zijkunnen nietanders.Om hetW itteHuisteveroveren hebben zij
een meerderheid nodig en de meerderheid van de Amerikaanse kiezers

woontenwerktvandaagdedagindestedenendestedelijkeagglomeraten.
Detijd van deplr tage-presidenten uitVirginia,van deblokhut-presidenten uit het M idden-W esten en van de kleinstad-presidenten uit Ohio is

definitiefvoorbij.Rooseveltvondhetnogwe1nodigbijzijn beëdigingopte
geven dathijfarmerwasvan beroep en Johnson probeerde zich nog het
im age op te bouwen van een hufter uiteen Texas-ranch, m aar het werkt
nietmeer.Hetzoeken gaatsteeds meernaarkandidaten die uitde grootstad komen,althans ervaring hebben methetbestuur van een metropolis.
Kandidaten diedetaalvan degrootstad verstaan en totdeverbeelding van
de std eling spreken.
Ditisin een notd op de geschiedenisvan deAmerikaanse grootstad zoals

zij,uiterstbreedvoerig en in talloze aspecten uitgewerkt,in deze rijke,
voortreffelijk gerM igeerdebloemlezing naarvoren komt.Een bloemlezing
uithetwerk van talrijkehistorici,sociologen,psychologen,literatoren en
œonomen,die zich in de loop derjaren metde problemen van de stad
hebben beziggehouden.

11

ArthurM .Schlesinger jr.:The Crgfl ofConfîdence.ldeas,
Powerand Violence fa Am erica. - M dré Deutsch,London,
1969,313 pp., f 1,80.

H etbehoorttotdepartendiedegeschiM enismensen en volken kan spelen,
dat dezelfde maatregel die de Vaders van de Republiek der Verenigde

Staten bijnatweeeeuwen geleden troffen om devrije,onafhankelijkeen op
zijn eigen ranch souvereineboerhetmiddelbijuitstek te verzekeren om
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zichtehandhaven,ook tegenoverdestad,juisthetmeestheeftbijgd ragen
aan de ontwikkeling van een der meest afzichtelijke en zorgwekkende
trekken in hetleven van degrootstad:hetgeweld.

Datmiddelbijuitstek,datde opstellers van de Amerikaanse Grondwet
hun ideale burger in handen gaven,was het onaantastbare recht tot het
dragen van vuurwapens.

Zonderdatkonmen zich destijdsdieideale burgereenvoudig nietindenken.Dieideale burgerimmerswaseen soortveroveraar.Nietvan hettype

derSpaanseconquistadores,diemetkleinelegertjesop strooptochtgingen
in dewijde,nieuw ontdektewereld endaarbijhelevolksstammen aan zich
onderdanig maakten,doch veroveraars in die zin,dat zija1s het ware
voetjevoorvoetjeeen onmetelijk stukaardoppervlakaanhetwerkvanhun
handen onderwierm n.DeSpanjaardenbleven heersen in een vreemd land,
steunend op de naachtvan hun wapens.De Amerikaanse settlers ve- ier-

ven zich CCn eigen stukjegrond w aaraan zijmetdebijl,metdespadeen
methun zweethun levensonderhoud,hun bestaan moeizaam ontworstelden.Die hardewerker,diepionier,dievoortrekkervan de beschaving,dat
wasin de ogen van deVadersderRepubliek de ideale burger.Onbestaan-

baarwanneerhijop zijn œnzamevoorpostde gevaren die hem van alle
kanten bM reigden,nietgewapenderhand zou kunnen weerstaan.W anneer

hijzijn land nietzou kunnen bewerken metzo nodig hetgeweeraan de
schouder.Voorhem geen zelfstandigheid,geen echteonafhankelije eid en
vrijheid zonderdemogelijkheid zichzelfteverdedigen.
Zo kwam de vrijheid tothetbezitten en dragen van VuurWapens als een
onvervreemdbaarburgerrechtin de Grondwetterecht.Heelanders dan in
de oudewereld van Europa,waarhetrechtom wapenstedragen in begin-

se1voorbehouden bleefaan leden van dekrijgsmachten handhavers der
openbareordeen daarbuiten aan specialevergunningen werd onderworpen.
H etalgemeen rechtop hetdragen van wapensgold ook voor de Amerikaanse stedeling;ook voorhetschuim van de stad en dâârpluktAmerika

vandaag de dag de kwalijkevruchten van.
Zo tenminstesteltArthurSchlesingerjr.dezaak.
Schlesinger zou men hetwonderkind van de Amerikaanse geschi
edschrijverijkunnen noemen.Zoon van œn groothistoricus,de Harvardse hoog-

leraarArthurSchlesinger,schreefhija1sstudenteenbiografievanPresident
Jackson zo degelijk dathetnog sted stotde standaardwerken over dat
tijdperkwordtgerekend,en zovoortreffelijk geschreven dathetmeteeneen
best-sellerwerd.DeUniversiteitvan Harvard nam hetalsproefschriftaan,

toen eral60.000 exemplaren van waren verkocht!Nadien begon hijaan
een even degelijke en voortreffelijke Roosevelt-biografie,waarvan totnu
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toedrie omvangrijke delen verschenen,doch die daarbijnog bijlangena
nietisvoltooid.Hijwasinmiddelsnaastzijnvaderhoogleraargewordenin
Harvard,doch moestzijn werk onderbreken om a1sadviseurtotde persoonlijke stafvan PresidentKennedy toe te trden.Kenndy,overwiens
'duizend dagen'in hetW itteHuishijnaderhand wederom een lijvig standaardboek schreef.Nadien heefthija1shistoricus weinig meer van zich
laten horen.Gedreven eensdeelsdooreen hartstochtelijkeaanhankelijkheid
aan wathija1sdebeginselen beschouwdederDemocratischepartij,beginselen die hijbelichaamd zag in zijn idoolKennedy,en anderdeelsdoor
diepebewogenheidmetdemaatschappelijkeproblemenvanhethedendaagseAmerika,dreefhijmetzijn nog sted sboeiendepublikatiessteH sweer
de richting uitvan een analyse dezer problemen.

Ditboek isdaarhetm eestsprekende voorbeeld van.

Een boekoverhetgeweld- vooralindesteden,waaroverhijbijzonder
treffende feiten aanhaalt.

Ontstellendecijfersbijvoorbeeldoverhetaantalmoorden metvuurwam ns.
In 1962beliep hetaantaldezermoorden in Engeland meteen kwartvan de
bevolking derVerenigde Staten 29;in Japan m ethalfzoveelinwoners als

Amerika 37.In Amerika echter bijna 5000.In de vijfjaren die daarop
volgden,washetaantalmoorden metvuurwam nsin Amerika toegenomen

tot7000.Ditaantal,gevoegd bijhetaantalongelukken en zelfmoorden
brachthet totaal aantal slachtoffers van de vuurwam ns in Amerika op
rond 20.000.Vanaf 1900 beliep hetaantal Amerikanen dat door vuurwam nsomkwam,800.000;datis150.000 m eerdan hetaantalAmerikaanse
gesneuvelden in de beide wereldoorlogen.Een stad alsH ouston in Texas
alleen,destad waarKennedy werd vermoord,had m eerm oorden dan heel
Engeland.De criminele statistiek van Amerika verm eldt één moord per

5minuten.Daarbijconcentrerenzichdeernstigegevallengeheelin degrote
ste en.En hoe kân hetandersin een land waarin 1967 nietm inder dan
4.500.000 vuurwapens werden verkocht,waarvan twee derden perpostbe-

stelling werden geleverd.ln steden alsChicago,waarbijdeinvoering van
een wam nregistratie bleek dat de burgerijover voldoende vuurwapens
beschikte om er twintig divisies m ee uit te rusten.

Zid aardecultuurvan destad ten voeten uit,schijntSchlesingertezeggen
en de hoofdstukken die hijaan zijn openingsbetoog overde criminaliteit
toevoegt,maken hetervoorde stad nietveelbeterop,Nieuw Links,waar

hijernstig bezwaartegen maakt,o.a.omdathetcompromisen corruptie
als één en hetzelfde beschouwt,stamtook uithetsted se intellœ tualisme.

Zijnboekiseigenlijk een appèlaanhetgezondeboerenverstand - en daarmeeeen pleidooivoordedenkwereld derVadersderRepubliek.
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llI
Shalom Endlemu ,Violence in the streets.- Gerald Duck-

worth,London,1% 9,471pp.,50/-.

Hoe komtheteigenlijk,datde Amerikaanse stH en zulke haarden van
misdaad zijngeworden?
Shalom Endlem an heeftevenals Callow œ n speurtochtondernom en in de

hele Amerikaanse literatuur en uit allerlei boeken en tijdschriften een
verzameling van bijna veertig kortere en langereverhandeM gen bijœngebrachtdie zich alle meteen of anderaspectvan de gewelddadigheid in de

Amerikaansesamenleving,inhetbijzonderindestratenvandestad,bezighouden.

Daarbijvaltuiteraard een zwaaraccentop de kentrekken diede Amerikaansestad,vooralvandelaatstehalveeeuw,duidelijk onderscheiden van
de Europese steden:haar raciale gespletenheid.Het negerprobleem heeft

zich indeloop van dielaatstehalveeeuw duidelijk verplaatstuitdieplantage-sfeer van de Zuid-staten naar de grote ste en in het Noorden,waar

denegers,gebruik makend van degoedkope vervoersmogelijkheid diede
autohunbood,werkkwamenzoeken indejaren twintig,toen deimmigratiewetten de kraan waardoorgod kopeoverzeese arbeidskrachten Amerika
binnenstroomden,metéén ruk zoverdichtdraaiden datdie arbeidskrachten

Crnog maardruppelsgewijsdoorheen konden en eraldusvoorinheemse
goe kom arbeiders werkgelegenheid ontstond in de industrie.Het was in

die tijd dat de New Yorkse wijk Harlem,oorspronkelijk bevolkt door
allerlei kleine artisten en kleine middenstanders, geleideli
jk ontaardde in
een nagenoeg volle ig negergetto. Ook in andere stH en vormden zich

dergelijkegetto's,waarin denegers- andersdan in hetZuiden,waarzij
vandaan kwamen - wettelijk we1dezelfdevrijhe en genoten alsde blanken,maarinfeitedievrijheden allœ n konden gebruiken om metelkaareen
gem œnschap tevormen,strengergesegregeerd dan zijooitin hetZuiden
kenden,en om te leven in een verarming,vervuiling en onkunde, onvoor-

stelbaarinhetrijkeAmerika.HetenigeonbegrijpelijkeindenegeropstandenvandelaatstejarenmethunvaakSnloosziedendgeweld,schrijfteen
dermd ewerkersaan Endlemansboek dan ook,isdatzijnietveeleerder
uitbraken.De enige verklaring daarvooris,datzijpask6nden uitbreken
toen,eensdeds door de ernstige verontrusting over hun situatie onder de

goH willende,vooralintellectueleblanken diesocialemaatregelen- zijhet
mondjesmaat- ten behoeve van de negersdoordrukten,en anderdeels
door de energie en de geestkrachtvan œn steH s groeiend aantal negers

diezich maatschappdijk wisten op tewerken en diebehoorlijk onderwijs
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Carl Oglesby en Richard Shaull,Amerikanische Ideologie.

ZwcfStudien ûberPolitik und Gesellschaftin den USA.Suhrkamp Verlag,Frankfurt a.M .,1969,261 pp.

Diepernoggrijptdemetropolisinhetlevenvan Amerikaindoordatzijhet
beeld van de burgeraantast.

ln de beginperiode van de Republiek gold de zelfstandige boer,die zijn
eigen land metzijn eigen handen bewerkteen verddigde,zijn eigen blokhutbouwdeen vanzijneigen produkten leefde,demandieniemand nodig
had,allerminstdeStaat,alsdeidealeburger.Deman die,alshijgeroem n
werd overstaatszaken teoordelen en meete beslissen,datdeH metzijn
gezondboerenverstand.Datbeeldvan deidealeburgerversmoltgeleidelijk
metdatvan de burger in de kleinstad.Zo'n m an kon ôôk m et gezond

Verstand overstaatszaken oordelen.Hijwerd immersverondersteld actief
deel te nemen zo niet in hetbestuur dan toch in het maatschappelijk
leven van de kleine stadsgemeenschap - en wat was zo'n kleine stadsgemeenschap anders dan een staatsgemeenschap in miniatuur.Goed: de
staatsgemœ nschap onderhield,andersdan de stad,ook buitenlandse betrekkingen,maardebuitenlandsem litiek van Am erika steldegedurende de
hele negentiende eeuw praktisch niets voor.Amerika leefde en werkte op

zijn eigen land,netalsde Amerikaanseboeren probeerdezo goH en zo
kwaad a1s hetging orde in eigen huiste houden,netals de Amerikaanse
kleinstad.M etde buitenwereld bemoeide hetzich niet,zolang de buitenwereld zich nietm etAmerika bemoeide- en datwaspredeswatde boer
en de kleinstadsburgerkonden vatten en waarderen.
Hetstaatsbestelvan Am erika kwam dan ook zo goH a1sgeheelop deze
'idealeburger'te steunen.M etuitzondering van de éne President,die œ ns

illdevierjaren wordtgekozen,wordtelkepoliticus,ook in W ashington.
e1k lid van het Congres en elke Senator gekozen op grond van de waar-

dering diehijin de kleinegemeenschap van zijn kiesdistrictofvan zijn
deelstaatgeniet.Dat is in feite op grond van wat de burger in de kleine
gem œnschap van hem verwachtin hetbelang van die kleinegemœ nschap

zelf.Hetzijn deburgersvan kleine stadjes,dieop sommigemomenten de
politiek van Amerika maken of breken;die achter hetkleine,bekromm n

mannetje Harding aan lopend W ilsons Volkenbond-beleid torpedeerden.
Geen PresidentkanAmerika regeren a1shijnietvoortdurend aldiekleine
burgerskluifjestoewerptvoorhun eigen kiesdistricten alde Senatoren
grote kluiven voor hun Staat.
H etisuitde m etropolisnu,datnietalleen de m eestfundam entele kritiek

tegen deze conceptie van de ideale burger,maar ook hetverzet tegen de

dominerenderolvan dezeburgerin hetstaatsbestelen in demaatschappij
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houden zijhetin dewoestijnvan degrootstad bijMarcuseendeanarchie.
Zullendebouwersvandemetropolisuiteindelijkdeslopersworden vande
Am erikaanse samenleving?
Ofzalde m etrom lis,waar alle oude waarden wankelen,hetuitgangspunt
worden van nieuwe waarden -- zoalsin de dagen van Paulus,dienergens
in de kleinstad met haar vastgeroeste establishments,doch alleen in de
grootsteden, de std en der misdaad en der ontucht zoals Corinl e, de
std en van de skepsis en de wanhoop zoals Rome,de vruchtbare bodem

vond voorhetzaad van zijn woord?

Tw ee Spaanse dichters
J.Lechner

M gelCresm (1926)en JoséAngelValente(1929)behoren totde dichters
vanwatmen in Spanjemeteennietaltijdevenduidelijkomlijndeterm het
realismo m cfi genoemd heeft,een stroming die in dem ëzie vooraltussen
1950 en 1965 interessante werken heeftopgeleverd en meteen grote eenvoud aan middelen getrachtheeftœ n m ëtische transcriptie te geven van

watmen aanduiddealsdeeigentijdseSpaansewerkelijkheid,œnterm waar
ook weerlang over tepraten valt.Alsm omentopname in deliteratuurvan

wateen aantalvoordete ingendestijdsom nstaandefigurenregistreerden
en als documentvan de preoccupatie van een kleine groep alerte geesten

metbetrekking totde eigen gescMedenis- een thema datin Spanje te
traceren istot aan de M iddeleeuwen en waar almeer dan één anthologie

aan isgewijd - isdezem ëzievan grootbelang.M aarook in hetliteraire
vlak,en daargaathettenslotte om,iszijnietzonderbetekenis.Hetis
namelijk een in deliteratuurvan de twintigste eeuw in Spanje nietmeer
weg te denken schakeltussen watgeschreven werd onmiddellijk na de
Burgeroorlog en teruggreep naar zestiende-eeuwse tradities,maar nauwe-

lijkseigentijdste noemen was,en een nieuwe etappedieop ditmoment,
nuhetrealismo socialzijn bestedagen beleefd heeft,nognauwelijksvorm
wilkrijgen.
AngelCrespo werd geboren in Ciudad Real,in deM ancha,een landbouwgebied bezuiden M adrid,waarhetkoren overweegt.Hoewelhij,zoalsde
meesten van bovengenoemde strom ing,een universitaire opleiding genoot
en na zijn graad behaald te hebben in M adrid de advocatuur uitoefende

(in 1962verdedigdehijeen aantalvooraanstaandeintellectuelen diemanifesten ondertekend hadden waarin gepleitwerd voorgrotere burgerlijke
vrijheden),isdegebondenheid aan zijn geboortestreek totin zijn m ëzie
merkbaar.Sindsjaren vertoefthijin hetbuitenland en momented ishij
hoogleraar voor Spaanse literatuur aan de Universiteit van M ayaguez,
Puerto Rico.
JoséAngelValente werd geboren in Orense,in het groene Galicië, m aar

van enigeinvloed isditnietop zijn poëzie,allansnietwatverwijzingen
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betreftnaarderuralecontextvanzijnjeugd.Hoogstensishetop temerken
uitœ n zekerem elancholie,die typisch isvoorde streek en diezich hieren

daarin zijnwerk uit,voornamelijkin dekleinebundelSreveson (M adrid,
1968),waaa an de gd ichten directeen herinnering oproem n aan hetwerk
van de negenti
ende-eeuwse Galicische dichteres Rosalia de Castro.Zijn
poëzieisveeleergesitueerd in een urbaan kader,ietswatbinnen hetrealis-

mosocialbepaaldnietcourantwas.HijstudeerderechtenaandeUniversiteitvan SantiagodeComm stelaen gingin 1947naarM adrid,waarhijzijn
doctoraalRomaanseletteren ded .Sinds1958 woonthijin Genève,waar
hijbijde Unesco werkt.
Een bloemlezing van hun m ëzie,en bibliografie,kan men vinden in de

interessantebundelvanLeopoldo deLuisgetiteld Poesia sodal(Ed.Alfaguara,M adrid,19692).
DevertaaldegM ichten zijn afkomstig,voorwatAngelCrespo betreftuit
Sumaysigue(Barcelona,1962)en uitdebundel& memoria ylossignos
(M adrid,1965)van JoséAngelValenta.
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AngelCrespo

Buiten hetdorp

W e gingen zwijgend
doorhetdomein van kafen korrels,
datwilzeR en:langs dorsvloeren
en gehavende heggen.
Zoalslakens,zoalsdekens vallen
in œn god bd ,datmetzorg
is opgemaakt,zo viel
het donker laag na laag
over onshœn.
W e liepen
langzam er.Er was iets
waarop we wachten.Vo1

nabije echo'sen aanwaaiende aroma's
traden we uitonszelfnaar buiten
en zeiden,vanzelfsprekend,geen woord.
Ditwas hetbegin
van de verandering.De grauwe bouwsels
verloren hun zwaarte,

dewitteweerschijn van dekalk
zong langzaam
kleuren uit die niet

de zijnewaren en de geluiden
diewehierduidelijk hoorden:

-

de kar,de koebel,de vrouw,hetschaap,
de voeten,de deuren,de hooizolder en de pannen veranderden voortdurend,
riepen om rechtvaardigheid,
werden toteen tekst met verdofte,
sterke en td ere handen,

die streelden en dan pijn deden
(uitonwetendheid),
totogen die omhoog keken
en zochten naarietsonbekends.
En we werden plotseling
totonseigen geweten.
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Herfstpauze

Een pastoorgaatvoorbijmetzijn brevier,
maarde hedst duurtvoort.

De hedst
bidt niet,maardoodten geeft schoonheid,
gaatnietinhetzwart,maarbrengtdesluizen
van de winter nader;
de hedst

leestgeen mis:hijgaatverder.
Een vrouw meteen mand.

M aar de herfstspreektnietm etons.
De hedst
doetde wolken zwellen en de kool
die de vrouw naar binnen schrokt,

hijmaaktde korte middagen
die de boodschap van de buien dragen,

dedodevissen dieboven komen drijven.
Een boswachtermetzijngeweer.
De hedst
ligtnietop deloer,
weetnietvan patronen
ofvan gekochtkruit,

Mjvraagtgeen bloedin naam derwet;
de herfst
sluipt niet rond tussen de bomen,

geeftonsnietaan:hijgaatverder.
Een kind matzijn kruik vo1melk
waaruithijnietza1drinken.
De herfst

D1ietzijn;hijgeeftdemdk
m aar persthaar nietuit de uiers,
haalthetgeudge hooinaar buikn
dat onsbestoft en goudglans gœft;

J.Lechner
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de herfst,
zoals hetlichtdatverder gaat.
Een postbode

op zijn rammelende fiets.
De hedst komt niet op wielen,brengt ons

alleen zijn eigen nieuws.
Vragen heeftgeen zin.
De herfst,
die onsde klanken nader brengt
van debellen en hetgeblaatvan bellen

en zijn wol.
De weg die verder gaat.
Een autobus vo1 mensen
die elkaar nietkennen,
aleten ze hetzelfde zout.
De herfst

brengtzenietsamen,wijstgeen weg
en heeftgeen weggebaand:hijgaatverder.
De grassen,de wurmen,
de vogels,de reizigers
en debellen kennen de hedstniet.

En toch zijn hetseizoenen
alsdievan hetjaar.
M aar welk wakend oog begrenst,
welke wakers vernielen
methun natte kruit,
welke brevieren en brieven bezweren

detijdlang dieeenmenswacht
die moe is van hetwachten?

Schreeuwen helpt niet,
en ook œ n ander's schuld niet,
de herfst heeft zin,zin heeft

FweeSpaanse dichters

hetlangzapm neigen van de bladeren,
Zn heeftde worm wiens bitter vocht
de grond bevlekt
die naar zolder
en naar aarden krniken ruikt- ,
Zn heeftde vogel
die ppiktnaarhelder god en hard brood.

Zin h* thetwachten van de mensen

die hethom n moe zijn.
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Derook van rosmarijn
Deze rook die op de wind

vervliegten naarmijn gezicht
de geur aandraagt

van zoveelvogels die mijdierbaar zijn,waarom doethijmedenken aan mijn plannen
die overwoekerd zijn door tijd?
Uithetgesprek m etde man
die hetharde,hoge onkruid uittrok
donkerstofviel
uithetdichte warnetvan de wortelsleerdeik wathouden isvan zaad en aarde

en wathetkosthetwoord te zijn
van deze velden.
Nu herinnerik me uitdatgesprek
landschapm n zwaarvan voe selen van bloed
en ik herinnerme paarden,garven,touwen,

bijl,stalen afscheidsgroet.
Deze rook - ditblanke
en zachte en lonae sap --

vochtig en mild in zijn landelijke bitterheid,
die het lichaam van het slapende,

nabijedierdoortrekt,deze wo1
om die voorbijedagen op tedromen teleggen,
draagtmijklarewoorden aan
van mensen die weinig zeggen

en diein mijn vroegestem
hetgewicht van hun handen achterlieten

en op mijn lippen van toen
de m eestverbeten stilte van hun monden.

Hoe m oetik nu,op ditmom ent,
nu deze reiigende rook

mijbindten omhultdeze schoolvan inspanning en tijd betalen
van wachten en van tegenslag en van voor afaan beginnen,
deze schoolvan boerengoed en bossen brandhout?
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Sluit,mijn zusterenverwante,
de deur,sluit de deur
van de corralen hetraam
en laatde wind
de keuken vullen en doortrekken
van rook en bosgeur,
laat me waken,laat ons falen
slam n en in rook verloren gaan,en laat
de stem van hen

dierosmarijn uittrokken
M er klinken,
zonder angstvoor erfgenam en ofloon,
en laatde rook - klaarwateronsreinigen en veranderen;

laatditvolk datwe zijn ontwaken
aan de vuren van ditdorp.

J.Lechner
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Als een uitnodiging JJeen smeekbede
Achterhetwoord dataandringt
als een uitnodiging of een smeekbede,
zouden we elkaar moeten vinden,zouden we
een stroohalm wereld moeten vinden.
M aar de woorden vielen samen
en werden Znnen
en de zinnen vielen samen methun oude ritmen:
de ritmen vorm den
denuttelozeklank van dedodeletter
en van de oude moraliteit.

M aardatwasheteigenlijk niet
wathetvoortdurend en aanhoudend terugkeren,
alsherinnering of regen,

van bijna een woord van onsvroeg.
In hetlege ofontvluchte huis,

in hetnachtelijke ofœnzame huis
zoek ik vergeefs œn antwoord.
Eriseen verloren draad,
een teken,het antwoord datmisschien
de kans geeft de gebroken dialoog voortte zetten
totverna zonsopgang.
Vergeefs komen de woorden terug,
wantze wachten zelfnog op de hand
die ze za1breken en zalle igen

totze onbegrijpelijk zijn en puur
zodatuithen een andere zin ontstaat,

onbegrijpelijk en helder
als hetdagen of hetontwaken.

Ze dringen op als doffe hamers
en benoemen wat al naam heeft,

datwatwijmisschien
geroem n waren tedoen leven.
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Ik richtme dan ook op als slaapwandelaar
temidden van de betekenissen van de nacht
en ga Ztten voorde lege stoel

van mijn gespreksgenootvan gisteren.
Nu beztik de stilte,

dewoordenvan anderenen dewoorden van mijzelf,
de respectabele normen waartoe zijbehoren
die rouwen onder eerbiedwaardige hoM en
en œ n waarschuwend en wreed gebaarm aken.
Het is de moeite niet waard
uit onmachtof uit angst

ditfri/degemurmelteherhalen,
oud te worden door faam of omzichugheid
van eigen ouded om .
Onderdedwingende roep
die verbonden is met de drom en,

metdeonbegrijm lijke diepte van de nacht,
m etde klemmende aanwezigheid
van wie kom ten zoekend naar de draden
m etme spreektovereen anderargument
en œ n andergeloof,
is er ietsdatdeze woorden zelt

die van zichzelfziek zijn,nadrukkelijk
als œ n uitnodiging of een smeekbede,
onsdwingen te vinden.

J.Lechner
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Niethelem, onnodig

Opmijnbeurtbezieikhetverschil
tussen demensen zijn droom van méérleven,
hethechtverbond van onrechtmetonrecht,
de blauwenaïveteitvan de woorden.

We zijn nietvergekomen,wantterechtzeg jeme
datdewoorden nietvoldoendezijn
om onsvrijerte maken.
Ik antwoord je
datwe nog nietweten
tot wanneer of tot waar
een woord kan komen,
wie het,m et voldoende geloof,
zal hernem en en uit wiens mond

om hetzijn ware vorm te geven.
Een enkelogenblik hetvuur gH ragen te hebben

geeftonsgelijk in onze hoop.

W antvoorbijonzedroom
dringen zich de woorden,die onsniettoebehoren,
samen,als wolken
die op œ n dag

dewind overde aardejaagt
om de wereld, niet helemaal onnodig,te veranderen.

D e valstrik van hetconform ism e
Bertolucci's 11Conform ista
Dirk Lauwaert

<An artist does not know that he is advanceguard,he must
be told so orlearn itfrom the reaction of the audience'.
PaulGoodman

1

Eriszekeréénoverduidelijkereenom 11Conformistatvan BernardoBertoluccite waarderen:hetisœ n uitermate verzorgdefilm .En vooral,hetis

zo duidelijk zichtbaardataan elk detailisgesleuteld en gewerkt.De film
verbaastdoordepreciesheid van dœorsen kostuums,doordebijzondere
beeldcomm sities,de gezochte O mera-opstellingen.Ook de opbouw in één
grote flash-back structuur,dienooi
tduidelijk wordtafgelijnd,isgewild en
doetartistiek aan.

Alsantipode van hetlaissez-faireindemoderne cinema is11Conformista
de smaakvolle en intelligente terugkeer van de voluntaristische,perfectio-

nistischefilmmaker.Gœn detaildataan zijn aandachtontsnapt;geen beweging ofovergang die niet zo door hem is gewild.E1k detailis alshet

waregeprijsd metdeaandachten creativiteitvan de auteur.E1kdetailis
zijn geestelijkeeigendom.Allesdraagtzijn signatuur.En diepermanente
ingreep geldtbijvelen onmiddellijk a1steken van een aulentiek kunstenaarschap.

Tegen de achtergrond van die nadrukkelijkeaanwezigheid van de auteur
heeftzijn emotioneleafwezigheid een bijzonderpijnlijk karakter.Aan de
ene kantbeweertBertoluccin1.alle elementen in handen te heba n,maar

daartegenover staatdatzijn inspanningen <m intless'blijven.Er is een
totalescheidingtussenhetgepresteerdewerk (en datgeldtook voordetoeschouwer)en hetresultaat.
Hetisjuistdittekortdatzo intrigerend is.In dezefilm en in Bertolucci's
commentaren van de laatste jarenzvindtmen een aantalargumenten en
111Conformîsta,Frans-ltaliaanse coproduktie, 1970. Regie: Bernardo Bertolucci;
scenario: Bernardo Bertoluœ i naar œ n roman van Alberto M oravia; fotografie:
Vittorio Storaro; decor: Fernando Scadiotti;muziek: Georges Delerue; m ontage:
Franco Arcalli;koshmms:GittM agdni;m et:Je>n-l-ouis Trintignant,Stefania Sandrelli,Dominique Sanda,Pierre Clementi.
2 O.m.in The filmdirector tz
çSuperstar,een bundelinteaiewsvan Joseph Gelmis,
Secker and W arburg.Het interview met Bertolucci staat op de pagina'
s 111-120.
In de Cahiers du Cinéma van oktober 1967 staat een tekst van Bertolucci na het

makenvan zijn 11fico infruttuoso.Cfr.verderCinemaeFilm,nr7-8,winter-lente
'69.
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obsessiesterugdieltaliëkenmerken,maargedœltelijk ook degeheleEuropesecultureleen intellectuelesituatie.Kritiek op 11Conformistaismeteen
kritiek op de Italiaanse cultuur en samenleving én op de Europese stand
van zaken.
2

De problematiek van hetconformisme isdevraag naardeverhouding tus-

sen individu en samenleving.Een burgerlijk-romantischthema bijuitstek.
Noch deEuropese noch de Amerikaansefilm zijn denkbaar zonderdeze
problematiek.Vooraldelaatstetijd heefthetthema van hetnon-conformisme een grootse com e-back gemaakt.Of isdatalleen maar gezichtsbe-

drog? Misschien ishetthema van het non-conformisme altijd aanwezig
geweesten wordthetdelaatste jaren allœn maar op een andere manier
gebruikt?
H etnon-conformismeisin deAmerikaansefilm zekernooiteen waardeOP
zichzelf,hetis nooit een semi-religieuze levensroeping.M en is geen nonconformist,men dwordt'het.Er worden motieven aangM ragen om te ver-

klarenwaarom iemand hetis.Hetblijktdandathetnon-conformismeinde
Amerikaansefilmsaltijd een probleem is:men weetgeen plaatste geven
aan de absolute,ongenuanceerde stellingen van denon-conformist.Denon-

conformistiseen fanaticus,hijmisthetpragmatismewaarderestvan de
samenleving zich mee behelpt.Tegelijk echter is datnon-conformisme
fascinerenden aantrekkelijk.Denon-conformistpraat,hijherhaaltniet,hij
brengtnieuwe gegevensin hetmaatschappelijke spel,hijgooitde oude
kaarten indeprullemand.Daardoordoethijietsdatzelfsheelheilzaam is
enwaarvandewaardemin ofmeerduidelijkwordtonderkend:hijwijster
demensen op hoe zijleven en datheteventueelook anderszou kunnen.
Hijzetvraagtekensachterevidenties.ln de Amerikaanse cinema ishet
non-conformisme altijd een iteken aan dewand',œn profetische aanduiding daterfouten zitten in hetsociale systeem .De non-conformistislastig;

wathijzegtkan nietontkend worden en tegelijk kan hijonmogelijkgelijk
hebben.

Denon-conformistbehoorttotdegroep perifereverschijnselenwaarmeede
Amerikaansecinema snelprobeertklaartekomen om dan weertotdeorde

van dedagovertegaan.ln diegroep horen bijvoorbeeld ook kinderen en
adolescenten,vrouwen en Indianen,arbeidersen ouderen thuis. M aartege-

lijk - enditiseen belangrijk puntdatdeAmerikaansefilm voorheeftlaatmen toe datdie mensen aan de rand van de nationale mythologi& n
sted sopnieuw doorbreken,onrustzaaien en hetzelfverzekerd academism e

onmogelijk maken.
Hoe dan ook,deAmerikaanse cinema neemt nooithet standpuntvan de
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non-conformistover.Datblijfteen vreemdeen onbegrijpelijkewereld.W at
men we1kan begrijm n isdeverhouding tusxn de non-conformisten de
samenleving waartegen hijprotesteert,waarbinnen hijzich nietgelukkig
voelt.De Amerikaanse film tekentde verhouding tussen dat non-conformisme en de massieve samenleving.Hetis vanuithet standpunt van die
sam enleving datdewerking en deondergang van de non-conformistwordt
beschreven.

Erisœn plaatsvoordenon-conformistin deAmerikaansecinema(ook al
isdieplaatsvoortdurend bd reigd en onzeker).De non-conformistheeft
œ n taak tevervullen diemen erkent.M aardezin van hetnon-conformisme

wordtaltijd door de samenlevinggegeven,nooitdoorde non-conformist
zelf.
3
Van een geheelandere teneur is de Eurom se non-conformist.Die werkt

niet,zoalszijn Amerikaansetegenhanger,aanhetveroveren van een innerlijkeen maatschapmlijkeNew Frontier.Hijdenktzich nietin verhouding
totdesamenleving,maarinoppositietotdesamenleving.Hijstaatnietin
œngespannen,dialecuscherelatietotdesamenleving,maarhijzietzichzelf
alsdekeerzijde,hetalternatief,deœhtewerkelijkheid,waarvan desamenleving deschaduwzijdeen de negatieis.
ErgbelangrijkishetfeitdatdezeEuromseversievanhetnon-conformisme
envandeverhoudingtussenin/ividuenmaatschappijookdenieuweAmerikaansefilm schijntte veroveren.RupertEroica nllpO ,protagonistvan
!

Five fr y Pieces',wordta1s<non-conformist'geboren.In deze film wordt.
neta1sin Europesefilmsoverhetnon-conformisme.een soortgenealogieopgesteld,œ n terugkeerbeschreven naar de antecM enten om ergensde verkeerd geplu tstewisselterug te vinden waarna hetsm orin demistvan een
m etafysisch onbehagen is verdwenen.

Het non-conformisme is in ditperspectief geen maatschapm lijke taak.
maarœnexistentiëlekeuze.Hetwordtnietinzijnmaatschapmlijkewerkzanmheid beschreven, maar a1s existentiële structuur go nalyseerd. Het
non-conformisme isgœn proces,maareen identiteit.

M aatschappijenindividustaaninhetEuropesenon-conformismea1sabsolutevijanden tegenoverelkaar.Hetconformismeisdeblinde,irrationeleen
gemakzuchtige onderschikking aan een maatschappelijk krachtenspeldat
men nietkan en uiteindelijk ook nietwilbeheersen.Deze versievan het
non-conformism e denktzich nietals aanvulling van de sam enleving,maar
alseen andere orde.Deze andere orde kan van ethische ofesthetischeaard

3FfveEe Pleces,USA,1970.Rejie:BobRafelson;scenario:AddenJoyce;fotografie:Laszlo Kovacs; met:JackNlcholson en Karen Black.
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zijn.Hetartistieke bijvoorbeeld staattegenoverhetpragmatische en het
m litieke;hetethischeprotestuitzich vooralalsafwijzing vanhuwelijk en
gezin en dedaaraan verbonden seksuelem oraal.
ZowelClericiuit11Conformista a1s RupertEroica Dupea uitFive Easy
Pieces zitten in de Europese visie op de verhouding tussen individu en

maatschappij.ZowelBertoluccialsRafelson nemen hetstandpuntin van
hun protagonist en niet dat van de samenleving of gewoon van samen-

levingsvormen.Demoraalvandenegatieweegtvoorhen zwaarderen lijkt
hunjuisterdandepragmatischemoraalvandeconcretemenselijkeverhoudingen.
ZowelClericia1sDupea,zowelBertoluccia1sRafelson spelen hetspelvan
de reconstructie.Ze gaan op zoek naar de oorzaak van hetprotest.H et

vinden van die oorzaak isdestebelangrijkeromdatin dezevisieaan het
non-conformism e geen enkele functie, geen enkele werkznamheid wordt
toebedacht.Derationaliteitdie aan ditnon-conformismegegeven kan worden,kan nietgevonden worden in een verhouding totde samenleving.H et

non-conformismekan alleen maargedachtwordena1snoodlotwaarvan je
hoogstenshetmomentvan inbreuk in hetleven kuntopsporen.

Sartre'sBaudelaireismisschien we1œn perfectebeschrijvingvandegeslotenheid van ditnon-conformisme.lk geef hier a1s oriëntatie het volgende
citaat:<A partirde ladouble postulation,leclim atintérieurde Baudelaire
devientassez facile à décrire:cethomme a toute sa vie,parorgeuiletrancune,tenté de se faire choseaux yeux desautresetaux sienspropres.11a
souhaitésedresseràl'écartdela grandefête sociale,àlam anièred'une statue,définitif,opaque,inassimilable.En un mot,nousdironsqu'ila voulu
être- etnousentendronspar1àlem odedeprésencetêtuetrigoureusem ent

définid'un objet.M aiscetêtrequ'ilvoulaitfaire constateraux autreset
dontilvoulaitjouirlui-même,Baudelairen'eûtpastoléréqu'ileûtlapassivité etl'inconscienced'un utensile.11veutbien être un obl
*etmaisnon pas
un purdonnédu hasard;cettechosesera vraimentsienne,ellese sauvera si
l'on peutétablir qugelle s'estcréée elle-même etqu'elle se soutientd'ellemême à l'être'.En ditismogelijk doorœn ori
ginelemenselijkebeslissing

dieSartrealsvolgtbeschrijft:tDélaissé,rejeté,Baudelaireavoulu reprendre à son compte cetisolement.11a revendiqué sa solitude m urqu'ellelui
vienne au m oinsdelui-même,m urn'avoirpas àla subir'.
4

Hetisœnvandefundamenteleironieënvandefilm vanBertoluccidatzijn
Conformisteigenlijk een bijzonderknappe variantisvan de non-conformist.Clericistreeftimmersdoelbewusthetconformism e na;via een reeks

subtiele overgangen en concessies,waarvan hijsteM szelfbewustmœster
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blijft,slaagthijerinook datlaatstebastion voorhetdoelbewustenon-conformisme te veroveren:het conformisme zelf.

MaarBertolucciblijktdedialectiekvanconformismeennon-conformisme
niette onderkennen,zelfsnietin zijn eigen personage.Een meer lucide
filmmaker zou metiroie verslag hebben uitgebracht van deze constante

verschuivingen waarbijhetslachtoffervan de omstandighd en slachtoffer
wordtvan zichzelf,waarbijdeinspanningen totconformeren omslaan tot
eenvorm van grootsezelfkennis,waarbijdestorendeherinneringen zonder
meertriviaalkunnen worden.
Triviaalinderdaad en pompeuszi
jn in11Conformistadetaxijongen,Clerici'smoe er en hetbeeld van vervallende burgers.Die figuren kunnen niet
m eerernstig worden genom en;ze behoren totde mythologie van de Itali-

aanseintellectueel,artiesten burgerjongen.Hetzijn detweefiguren waarlangsdeltaliaanseman zijn eigen seksueleiitiatiemœnttemoeten afbakenen:dehomofieleinvitatie en hetvervalvan de m oM er-figuur.
Bertoluccidie een m rtretbeweertte m aken van hetconformisme,tekent

een non-conformist;hijpretendeertdekern vandeburgerijblootteleggen
enkomtnietverderdanrechtvaardigingvanzijnpersonage.Hijpretendeert
kritiek televeren op deburgerijen op eenbepaaldesamenleving,maarhij
gebruikt daarvoor een zeer contraproduktief instrument: de studie van
motieven,oorzaken en achtergronden.H etgehele m rtret van protagonist
Clericigeeftgeen m omentdeindruk dathiernu oordelen aan vastgeknoopt
moeten worden.Hier is noch een conformist,noch œ n weerzinwekkend
fascistgetoond,wat Bertoluccidaarverder ook zelf over denkt.
Bertolucci ve> alst ook hetexposé van motieven en achtergronden.Hij

duwtClericiin een reekscompromitterende situatieswaaruithija1seen
stuitend personagenaarvorenmoetkomen.Tijdensdeexecutievan Quadri
en Annastijdensde danssequensin hetParijse bistrotconstrueertBertolucciscèneswaarinhijzijn personagestekijk zeten vernedert.Dan verlaat
hijhetregister van de inleving en de motievenstudie om een voyeur te
worden diezijn personagebetrapt.
Bertolucciheefthetzichzelfontzettend gemakkeli
jkgemaakt.Hijstaataan
dekantvan zijn personages,zolanghijdaardooraan gemakkelijkemotieven kan komen om iemandslaakbaar gd rag te verklaren;hijsteltzich
buiten zijn personageop zodra hijdaarmee een gemakkelijkemorele verontwaardiging kan opwekken.Hij kent zijn personage zolang hem dat
dienstbaaris,m aarverloochenthetzodra hem datzou kunnen com promitteren.

5

Hetconformisme en het spanningsveld individu/maatschappij heeftbij
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Bertoluccieen moreelen bijnametafysisch karakter.Hetzijn onveranderlijkegrootheden.ln11Conformista,maarook alinPrimadella Rivoluzione4 wordt geen geschid enis verteld, m aar wordt een lineaire parabool

opgebouwd.W atik indertijd in Prima della Rivoluzione nog meende te
kunneninterpreterena1seen Godardiaansecollagevan scènes,krijgtnueen
fundamentelereverklaring.Erlijktmeeen impliciete filosofie van de geschiedenis en van hetvertellen achter te zitten.

Depersonagesvan Bertoluccikijkennooitvooruit,maaraltijdachteruit.ln
Bertolucci'seerste film,fwl CommareSecca,wordtdemoord op een prostituée gereconstitueerd via de herinneringen van œn aantal m rsonen die
haarvoor hetlaatsthebben gezien.Prima della Rivoluzione zitvolscènes
waarin afscheid wordtgenomen ofwaarin herdachten teruggekeken wordt.

Zowel11Conformistaalsfm StrategiadelRagno zijnopgebouwd rond het
herinneren.In de film s van Bertolucci I
gaat'nooitietsgebeuren.Erzijn
geen scèneswaarvan je metspaning zitaf te wachten hoe ze zullen aflopen,hoe een bepaalde relatie tussen m ensen tot een grotere zelfkennis
van depersonageskan uitgroeien.Hetdis'altijdalgebeurd.Erworden geen
scènes opgebouwd; Bertolucci's film s worden eerder (afgebouwd'. M en
registreertniet,m en inventariseert.Erisgeen onbekendeweg naareen nog
onbekende ontknoping; er is een ontknoping, waarvan men de causale
keten wi1reconstrueren.

Eenstemeeriseen vergelijking tussen hetverhaaltjesvertellen (op basis
van een reëlegeschiedenisofvan œn fictie)in de Amerikaanseen in de

Europesecultuureen belangrijk middelom toteen nauwkeurigerinzicht
hieroverte komen.Zoweldegeschid enisa1shetvertellen hebben ersubtiel
verschillendefunctiesen een subtielverschillend <gewicht'.ln Amerikaanse
film swordthetverleden en hetherinneren steM sfunctioneelteruggeplaatst
in een bepaaldeactualiteit.H etverleden moetovermeesterd worden om het

hd enleefbaardertemaken,om gelukkigtekunnenzijn.Nietzoinbijvoorbeeld Bertolucci's films.H etverleden wordtnietbekeken vanuit een bepaaldeactualiteitvan dehoofdpersonages,maarvanuiteen neutraalobserverende cineastdie zich metdatverleden nauweli
jksidentificeert.Hetver-

ledeniser,hetkanbekekenworden,men kan zelfsvan deonherroepelijkheid van datvoorbijegenieten.Hetverleden wordtverabsoluteerd toteen
fetisj,waarvan hetgebruikvasdigt.
6
Alishetoeuvrevan Bertoluccieerdertedefiniëren via œn reeksbegripm n,

zijn personagesontsnappen nietaan verhoudingen,communicatieenreflectie.Deze verhoudingen zitten aan de periferie van de film.Voor de toe-

schouwervormenzeechtereen aantrekkelijkeen verblindendethematiek.
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ln deze them atiek speeltde vrouw een centrale rol.Nieta1spersoon,niet

alsmogelijkeinitiatiefneemster,dialogantofopponent,maara1steken van
hetconformisme,alsboodschapstervan de samenleving bijhetindividu.
Zijwordtin hetoeuvrevan Bertolucciuitsluitend gezien in hetperspectief
vanhet(Italiaanse)gezin.ZowelinPrimadellaRivoluzionea1sin 11Conformistaishethuwelijk hetteken van hetconformisme,van deondergang
van het individu aan de eisen van de sam enleving.

Eigenlijk is Bertolucci,zoals de Italiaanse cultuur,nieteensmisogyn te
noemen;men moeteerderspreken van œn blinde vlek in hetbewustzijn
van deltaliaanseman en in hetleven van deItaliaanse cultuur.Die blinde
vlek isdevrouw,dieinstrumentis,middel,schakel.Typerend voordeItali-

aansecultuurisbijvoorbeeld datdaarnauwelijksœnagressieveen wraaknemende vrouw denkbaar is.Hetinitiatiefvan de vrouw kan er niet eens
waargenomen worden.In de Italiaanse cultuur is de vrouw een <commodité',waarmee gœ n enkele relatie aangeknooptkan worden.

Clericiheeftgeenechtetegenspeelstersindetweevrouwendiehijontmoet.
Zijzijn instrument,pasmuntwaarmeeClericizijn overgangen van deene
plaatsindemaatschappijnaardeanderemaakt.Oppervlakkig gezien iser,
op erotisch vlak,een omkering van dezeverhouding.Giulia en Anna hebben erotische verlangenswaarvoorClericizich eerderbeschikbaarsteltdan

dathijeraandeelneemt.Infeitebeschiktdemanhiermeenogeensovereen
pressie-element waarmeedevrouw totvragerwordtomlaaggd rukt.Clerici

steltzich terbeschikking;hijisnooitbeschikbaar.Hijis nooitpartner,
omdathijin devrouw geen gelijkeerkents.
De scènes tussen Clerici,Anna en Giulia geven de aandachtige en weerbarstige toeschouwer een idee van de Italiaanse erotisch-seksuele misère.

Bertoluccizelfvindtdeverhoudingen en toestandentussen zijnpersonages
esletisch aantrekkelijk.Hijmaaktvandedisharmonischefiguureen esthetisch fraaitableau,waarin geen innerlijkespanningofdynamiek zit.
7

Erismisschiennogeen anderebelangrijkeinspiratiebronin11Conformista
diemedehetsuccesvan dezefilm bijdekritiek heeftbepaald6.Bertolucci
4 Bertoluccimaakte achtereenvolgens:in 62 La Commare Secca; in 64 Prîma della

Rivoluzîoneen œn televisiedoplmentaire,La Via delPetrolio;in 67 11Fîco In/raf-

tuoso;in 68Partnen.in 70 LaStrategia delRagno en 11Conformîsta.Hijwasco-

scenaristvooro.
m.SerjioLeone'sOnceUponaTimein TheWest.

5 VerplichtelKtuurbiJhetkijken achterdeItaliaanseumenleving isJean-Franm is

Revel'sboek Pourl'Italie.Hetisnu ook a1spocketboek verschenenindereeks10/18.

6 Lovendekritiek verscheen o.m.in Posîtif(nr.129),in hetnieuwe Bhtse Cinema
(nr8),in LeNouvelObservateur(22februari),inSight= # Sound (lente *
71),inLes
TempsM odernes(aprilV1),in hetDuitseFilmkritik (maartV1),in L'
Express(2228februari),in Film en Televffe Uuli-augustusV1),inLaLibreBelgîque(19 mei),
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refereertnaarhetDuitseexpressionismeuitheteindevandejarentwintig.
Niet alleen de periode waarin de film is gesitueerd,maar ook een groot

aantalvisueledetailsdragenbijtothetavantgardekaraktervandefilm.
M isschien kunnen ergeen sluitende parallellen getrokken worden,maar er
isook elderseen terugkeernaarde avantgardewaartenemen.M en herontdektde Russische school7,m en m aaktverschillendekostuum -filmsoverde

jaren dertig.Somsheb ik de indruk dat11Conformista nietveelmeeris
dan de versie voorintellectuelen van Borsalino.
Erisœ n bepaaldeesthetische moraalvan de avantgarde,die een grote ge-

lijkenisvertoontmetde moraalvan Bertolucci.De avantgarde is fundamentœ lœ n reactie,een derivaat,een tekstin de tweM e graad.M eestalis

deavantgardebijzondernaiefoverhaarkunstmatigeen geforceerdepositie
alstweH etekst;zepretendeertdathaartekstzichzelfin stand zou kunnen
houden,een autonome waarde bezit.De avantgarde zet zich af tegen een
eerste tekst,tegen œ n bepaalde stand van zaken,zonder die stand van
zaken prœ ieste kennen ofte weten datdie stand van zaken algemeen aanvaard wordt.Avantgarde is niet-dialogerend,is fundamenteelnietop verheldering en communicatie uit.

Deze avantgarde proclameertzichzelf.Zijconstrueertbijhaaridentiteitsen onalankelijkheidsverklaringeenbarrièrewaardemaatschappelijkevirus
nietdoorhœn zou mogendringen.Zijplaatstzichzelfin quarantaine.
8

In hetinterview datBertolucciaan Joseph Gelmistoestond,beschrijfthij
zijn eerste stappen op de set.Als assistentvan de debuterende Pasolini
maaktehijeen fundamenteleervaringmee:dHewasjustasvirgin to the
cinema asIwas.So Ididn'twatch a directoratwork;I watchM a director

beingborn.(...)everytimePasolinidid atrackingshotitwaslikeassisting
the first tracking shotthathad ever been made in the world.Even the
closeup.Itwaslike the firstcloseup thathad ever bœ n made.ltwas like
the birth of language'.

De figuurvan degeboorte,diehierovervloMig wordtgehanteerd,snijdt
aan twee kanten.Enerzijds betekent het:oorsprong,begin,vertrekpunt
waarnietsvôôrkomt.Anderzijdsbetekenthetook een vaderen-moederin De Standaard (21 mei),Esquire (aug.'71).Allan Goffredo Fofiin Qu# erni
macenti(nr43),M ichelCournotin een recentnummer van Ciném onde en ikzelf in
Kunst-en Cultuuragenda (10 juni)verfoei
den de film.
7 Jean-Luc Godard werkte in een colledief dat 'Groupe Dziga Vertov' werd genoem d.De Cahlers du Cinéma publiceren sinds februari'69 een reeks onuitgegeven

teksten van Eisenstein en wijdden een integraalmlmmer aan de Russische school.
Een en ander om dat pogingen worden ondernomen film in dienst te stellen van

politiek en de bestaande filmpraktijk zelfte revolutioneren.
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figuurwaarmeemenheeftafterekenen.Hetverldenkrijgtviadezefiguur
een contradictorisch karakter.Hetistegelijk afwijzingen opeisen van het
verld en.Hetistegelijk negatieen affirmatie van een edeis.Hetis een
verld en waarmen sted sopnieuw m ee heeftafte rekenen omdatna elke
vadermoord de vadediguuropnieuw wordtopgeroem n.
Heelhet oeuvre van Bertolucciis doordrongen van de obsessie voor de
oorsprong.Ditwordt in een intellectualistische en erudiete cultuur sterk

gevaloriseerd.Zich rekenschap geven van hetverleen isin een dergelijke
cultuur een waarde op zichzelf.Het is een m rm anente m ging om voor

zichzelfvoorbeelden te vinden die tegeli: idealen en rechtvaardigingen
moeten zijn voordefilmmakeren ookvoordetoeschouwer.M aarhetfaan
cultuurdoen'wordthieruitsluitend een met-cultuur-bezig-zijn.
Menstootsteedsopnieuw op eeninnerlijkebreukinditoeuvre.Hetisniet
wathetbeweertte zijn.Hetpretendeertteverhelderen,maarer isgeen
spoor te bespeuren van de Icritique des armes'die fl'arm e de la critique'

noodzakelijk moetbegeleiden.

AlexanderSolsjenitzyn
christelijk profeetin SovjetRusland*
RobertH otz
Kvoormijishetbelangrijksteen meestverheugende aan het
tdwonder'' Solsjenitzyn, dat hij a1s belangrijkste nationale
schrijver uitde Sovjetperiode van de Russische literatuur
tevenseen christelijk schrijver is'.
A.Scheman,O Solzenicyne,in Vestnik,nr.98,1970,p.82.

<Jegelooftnu toch zekernietplotseling in God?',vroegNadja haarman,
Gleb Nersjin (een figuur die duidelijk de trekken van A.Solsjenitzyn
draagt)in degevangenis,wanneerdiehaaronderschouderophalen vertelt
overdeplaatswaarheen hijsm dig overgebrachtzalworden:tGod weet
waarheen'l.Nadja'sverbaasdevraagistyperendenzijmaggeldena1sde
vraagdietallozelezersvan Solsjenitzynswerken stellen.AlexanderSolsjenitzyn,een mandievolledigtotdeSovjetwerkeliju eidbl ood,dieonder
deintussenvastgeworteldeSovjetmachtopgroeideendie- metmiljoenen
anderen - de verschrikkingen van hetStalinregimeaan den lijve ervaren
heeft,heeftzich nietbijdeze werkelijkheid neergelegd,maar gelooftin
God.

In alleuitspraken vanSolsjenitzynklinktalseen ondertoon deovertuiging
meedatereen goddelijke voorzienigheid bestaat.Alle mensen,ofze het
willen ofnieten ofzeerweetvan hebben ofniet,zijnin Godshand.W e1
draagt Solsjenitzyn zijn godsdienstige overtuiging niet op de tong.Er
bestaateen doorhem gemaaktgebed en veelvan zijn novellen en alzijn
romans bevatten directof indirect een relatie tot religieuze problem en of

totdekerk,maarzedoen aan alsindirectlichtofrandverschijnselen.W at
men specifiek religieuze thematiek noem t,staat nietop de voorgrond in

zijn werken.
Een apologeetzonder apologetiek

ln Een daguithetleven vanlwan DenissowitsjbeschrijftSolsjenitzyn,hoe
deDoopsgezindeAljosjafluisterend maarhoorbaarin zijn Bijbelleest,wat
Solsjenitzyn deopmerkingdoetmaken:tmisschien deH hijhetmetopzet
* Ditartikelza1in hetvoorjaarvan 1972verscijnen a1sbijdragein hetdoorFelix
Philipp Ingold en Elisabeth M arkstein uit te geven boek UeberSolschenîtzyn,Her-

man Luchterhand Verlag,Neuwied/Berlin.

1In de eerstedrkel,p.232.Ditboek en KankerPaviljoen zijn in hetNederlands
verschenen bijde Boekerijin Baarn.

162

RobertHotz

voorSjoekov;die doopsgezinden maken graag propaganda'z.Die kleine
bijzin,doordeauteurzelfstussenhaakjesgezet,karakteriseertSolsjenitzynsschrijvenindiepstewezen:hijbeschouwtzich nieta1seen reli#euze
propagandist.Naarzijn mening spreektdewerkelijkheid diehijbeschrijft,
voldoende van Gods bestuur.

Tijdenseen gesprek metvrienden in M oskou betreurden diehetdatSolsjenitzyninzijngeschriftenzijngodsdienstigeovertui#ngnietduidelijkertot
uiting bracht.Solsjenitzyn antwoordde daarop datde lezerzelfzijn wcg
moestvinden.Alshijdewerken leest,moethijzelfzijn conclusiestrekken.
Datbetekent,datSolsjenitzynzijn lezersvrijwillaten.Hijontneemtzede
persoonlijkebeslissingiet,maarleidthen erjuistheen.Daarom voerthij
gœ n am logetiek.

Hetcentralethemavan Solsjenitzynswerk vormtdevernederde mens,de
gevangene,degeknechte en doorde gemœ nschap uitgestotene,en daarmee

snmenhangend de innerlijke, zeer persoonlijke strijd om de menselijke
waardigheid,om bevrijding en geluk,kortom:om gerœhtigheid in de bijbelse betekenis van het woord.

Alsiedereen nazijn dood voorhetgerichtrekenschap moetaseggen,wie
hijgeweestis,meenteen ziekein KankerPaviljoen,danzouden ervolgens
Poesjkindriemogelijkhden zijn:
tInonzeverachtelijketijden
@wasdemens,welkookzijnelement,
tiran,verrader of gevangenel'B.

M aarSolsjenitzyntrachtaan tetonen datzelfsin dietoestand œn streven
naarmenselijke waardigheid noodzakelijk is.Niettoevallig citorthijin
In deeerstecirkelvan de helhetRussische spreekwoord:<Je ved rinktniet

in de zee,maarwelin een plas'.En Nersjin - Solsjenitzyn- laaterop
volgen:<Ik zou willen proberen naarde open zee te zeilen'4.

Men zou Solsjenitzyn een moralistkunnen noemen.Daarin staathijhelemaalin de Russischetraditie alsook in deSovjetliteratuur.Aan de oorsprong van zijn werk staatzijn eigen lot,dathem Onfronteerdemeteen
mensonwaardig bestaan in onvrijheid.Zijn persoonlijk doorleven van gevangenkamm n,gevangenis,verbanning en ziekte heeftin alzijn grotere
werken - behalve in zijn totnu toelaatsteroman,Augustus14,- zijn
neerslag gevonden in de vorm van autobiografische herinneringen.
2 Een dag uithetleven van Iwan Denissowîtsj.
3 KankerPaviljoen l1,p.140.Voorœn uitvoerige bespreking van deze roman,zie

Prof.Dr.M.A.Lathouwers,KankerPlvfl/tlen,in Streven,mei1969,pp.836-845.
4 Indeeerstecirkel,p.655.(Vergelijkookp.165enp.579,waarSolslenitzynhetzelfde gezegde aanhaalt).De titelvan hetboek isontleend aan œn ultspraak van
Nersjin overde gevangeniswaa-ithijwordtweggestuurd:'W ijgaan nu pasnaar
dehel.W ijkeren in de he1terug.De Sjaraska isslechtshethoogste,hetbeste,de
eerstecirkelvan dehel.Dieis- bijnahetparadijs',p.589.
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SolsjeitzynisbeslistnietdeenigeschrijverdieStalins dictatuuren haar
gevolgen tothistorisch uitgangspuntvoorzijn literairwerk heeftgenomen.
NahetXXePartijcongres(waarop Chroesjtsjow zijnfelleaanklachttegen
Stalinhield)verscheenerin deSovjet-unieeen helereektgdichten,essays
en romansdiehetverschijnselvanhetstalinismebehandelden.M en begon
van een eigen literairgenre tespreken datmetde term daanklachtliteratuur'

werd aangeduid.En vanzelfsprekendrekendemen ook Solsjenitzynsautobiografische geschriften totditliteraire genre.

Ongetwijfeld isSolsjeitzynswerk een aanklacht,maarhetgaathem daarbijnietin de eerste plaatsom hetaan de kaak stellen van œn bepaald
politiek systeem,hetstalinisme,maarom een aanklachttegen hetgeperso-

nifieerde kwaad,hetonmenselijkeen hettegennatuurlijkea1szodanig.Hij
zietin zijn eigen leven een voorbeeld van hetdoorkwade machten overweldigde mensdom .Datbetekentook,dathier een metafysische dimensie
naar voren komt,die hetkader van de - vaak politiek gem otiveerde -

Sovjetaanklachtliteratuurverteboven gaat.In ditopzichtiserveelmeer
verwantschap metDostojevski.

Uitplichttegenoverde onsterfelqke,klare waarheid
Hetis opvallend,hoe Solsjenitzyn naar œn uiterste objectiviteit streeft.
Zakelijk en nuchterin zijn taaloordeelthijzonderteveroordelen.Bijalle
bitterheid isnauwelijksenige verbittering merkbaaren waarheilige toorn
hem drijft,gebeurthetzonder haat.Hier komtzijn overtuiging te voorschijndatiM eremenszijn eigen1otgegevenwordt,waaroverhetzinloosis
een oordeelte vellen.
tEen storm velt bomen,maar buigtalleen het gras.W ildatdan zeggen,

dathetgrasdebomen verraadt? Iederleeftzijn eigen leven's.
Nietiedereen isvoorhetmartelaarschap geboren,maar metbuigen alleen

isdezaakooknietafgH aan.Erzijn verschillendevormen vanlevenende
waardeofonwaardedaarvan laatzich eigelijk slechtsvanuithetlevenseinde,van de dood uit,bepalen.Solsjenitzyn vergelijkthetleven metde
sonate in d-molvan Beethoven:<Alles schittert erin door,het slechte en

hetgod e.Hettreurigeenhetvrolijke,neta1sinhetleven.En- erisgeen
eind aan,neta1shetleven'B.Dewaarheidblijftindestroom van hetaardse
leven verborgen.
(Deoppervlaktevan een snellestroom laatgeen weerspiegeling zien - niet

dichtbijen nietveraf.Ook alszehelderisen vrijvan schuim,blijven de
weerspiegeldebeelden vertekend,onduidelijk en onbegrijpelijk indevoort5 KankerPaviljoen lI,p.140.
6 In de eerstecirkel,p.27.
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durende stroom van de rimpelende oppervlakte en doorde wilde wisseling
van hetwater.

Pasalsdestroom viariviertjesen nieuweriviertjeskomtbijeenbredestille
monding,a1shijineenflauwebochtblijfttoevenofineenrustigkleinmeer
waargeen golfzich verroert- dan paszien wijin degladdespiegeliM er
blaadje van de dichtbijeboom,iH erveertjevan de kleinewolkjesen de
volle blauwe diepte van delucht.

DatgeldtvoorU en voormij.Alswijdeonsterfelijke,klarewaarheid tot
op ditogenblik nietzien,a1swijze op geen enkelemaierkunnen weerspiegelen - ligthetdan nietdaaraan datwi
jonsnogergensheenbewegen?
Datwijnog leven?...%.
Ditproznminiatuurtje van Solsjenitzyn onthultzijn hele levensopvatting.
Hetisdebeschouwingswijzevan eenchristelijkescepucus,dieinhetaardse
leven een onontwarbare vermenging van zijn en schijn ziet.Dewaarheid
behoorttothetzijn,maarwordtpasduidelijk a1sde schijn wegvalt.Dat
gebeurtin hetuurvan de dood.Zo wordtde dood de openbaring van de
waarheid 'Jouw beurtom dood te gaan kom took nog'8,d.w.z.vooriedere

menskomtœnshetuurvan dewaarheid,datisdekennisdieSolsjenitzyn
in zijn roman KankerPaviljoen doorgeeft.Hetisboodschap en waarschuwing tegelijk:memento mori!
Deschrijvergeefthierzijn eigen ervaringdoor:IIk heb uitervaringgeleerd
dateen mandedrempelvandedoodkan overschrijden,terwij
lzijnlichaam
nog nietdood is'9.Op zo'n ogenblik zietde mensdedingen om zich heen

a1s<vanuithetgraf'endankrijgtallespaszijnwarebetekenis.Ook voorde
oudeartsOreshchenkov lichtdeeigenlijke zin van hetbestaan pasop bij
hetnaderen van de dood,op hetogenblik waarop zijn innerlijk totrust
komt.

<Op zulkemomenten werd dehelebetekenisvan hetbestaan - zijn eigen
inhetlangeverleden endekortetoekomstvt
sérhem,datvanzijnoverleden
vrouw,van zijn jongekleindochteren vanwieook terwereld - voorzijn
geestgeprojecteerd.Dan zaghijhetnietalsbelichaamd in hetwerk en de
activiteitwaarmee ze zich hadden beziggehouden en waarvan zegeloofden,
datzeeen middelpuntvan hun bestaan vormden en waardoor anderen hen
hadden gekend.Debetekenisvan hetbestaan washetbeeld van deeeuwig-

heid,ieder mensbijzijn geboorte meegegeven,onbevlekt,onberoerd en
onvervormd tebewaren - voorzover datmogelijk is.Als een zilveren
maan in een kalme,stille vijver'lo@
7 Das Spîegelbîld f- W kser,in de verzam elband Im Interesse der Jlcàc,p. 265.

8 KankerPavilloen 1,p.208.Eigenlijk zou men in ditverband hethele hoofdstuk
over de doodsnood van Podduyev moeten lezen.

9 KankerPaviljoen 1,p.40.
10 Kanker Pavilîoen I1,p.133-4.
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Opstanding uitde doden

Devrouw van de verbannen Nersjin wordtdooreen van haarburen getroostmetde woorden:tNietbijde pakken neerzitten!Neem een glas.
Houdhethoofd bovenwater- enjezultgelukhebben!Laten wedrinken
op deopstanding van dedodenl'k'.Inderdaad isSolsjenitzyn teruggekeerd,in meerdereopzichten a1shetwareuitdedoden opgestaan,bevrijd
uitdegevangenis,uithetstrafkamp,uitdeverbanning en uitzijn ernstige
kanker.En hijzag dezegebeurtenisa1seen werkelijke wd ergeboorte,a1s
-

een twed e schepping,maar ook als een opgave:tGa heen en leef'lz.De

mogelijkheid totreddingbestaatdus,zelfsvan dekanker,dievoorSolsjenitzyn meerisa1seen ziekte,n1.een symboolvan hetkwaad.Kostoglotov

(de eigenlijke hoofdpersoon van KankerPaviljoen,die ook trekken van
Solsjenitzyn draagt)legtaan zijn mdepatiënten uitdatgenezing buiten
meischetherapiemogelijkis,eengenezingdievandezieletoestandvan de
patiëntafhangt.Dedoorzijn zonden geplaagdePodduyev zegthierop met
een stem waarallehoop uitverdwenen was:<lk verondersteldatje daarvoor....een zuivergeweten moethebben'l3@

Voordepartijbonsen stalinistRusanov isdit<idealistisch gezwets'en ije
reinste papenmoraal', maar Kostoglotov antwoordt: dNou, en wat is er

tegen zd elijkevolmaaktheid?Niemand za1erwatvankrijgen - behalve
iemand dieeen zd elijkmonsteris'14.
Op één puntzijn ze hetallemaalm etRusanov eens,alsdeze zegt:çTegen
hetkwaadmoetjejeverzetten,.. tegen hetkwaad moetjevechten'ls.
Maardeœnsgezindheidisslechtsschijn,omdatRusanovonderkwaad niet
hetzelfdeverstaatalsdeanderen.Solsjenitzyn maaktduidelijk datzijn en
schijn opnieuw metelkaarin conflictkomen,zoalsook in deuiteenzetting
van RusanovsdochterAvietaoverde taak van deliteratuur.Trouw aan de

princiem n van hetfsocialistisch realisme'verkondigtzij:iHetisveelgemakkelijkerietste beschrijven datbestaat,dan iets beschrijven dat niet
bestaat,zelfsa1sjeweetdathetzalgâânbestaan.W atwevandaagdedag
methetbloteoogzien,isnietnoodzakelijkerwijsdewaarheid.Dewaarheid
iswatzoumoetenzijn,watmorgen gaatgebeuren.Onsheerlijkedimorgen'',
détishet,watdeschrijversvanvandaagmoetenbeschrijven'l6.
Solsjenitzyn schijnthetmetveelhiervan eenstezijn.Maarde schijntbedriegt.Hijweigerteen toekomsthypothese alsvermoedelijke waarheid in
11 ln de eerste cirkel,P.301.
12 KankerPavilîoen II,p.185.

13 Ky kerPaviljoen 1,p.139.
14 Kc kerPlvfl/oea 1,p.141.
15 KankerPavllloen 1,p.151.
16 KankerPavilloen 1,p.288.
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hetheden te transponeren.A1in In de eersteci
rkelvan dehelwijsthij

duidelijk demishandelingvan dewaarheiddoordepartijliteratoren afll.
Dewaarheid isvoorhem nietdatgenewatzou moeten zijn ofwatmorgen
zalzijn,omdatdewaarheid altijd tegenwoordig is- zelfsdan wanneer
m en ze nietziet.

VoorSolsjenitzyn ligtdewaarheid tengrondslag aan idermenselijk bestaan,jazevormterdeeigenlijkerechtvaardigingvan.W aarheid isboventijdelijk,wantzeiseeuwig.Zeishetbeeld van deœuwigheid datGod in
id eremensgevormd heeft.Datisdegrondslag van de overwinning van het

eigenlijkeleven overdedood,deopstanding.Hetmenselijk gelukhangtaf
van de mate waarin het de enkeling geluktdit beeld van de eeuwigheid
onbevlekt,onberoerd en onvervormd te bewaren.want thet geluk hangt
nietafvan onzem atevan welvaart,maarvan deverwantschap van hetene
hartmethetandere en van de manier waarop we de wereld beschouwen.
Beide houdingen liggen binnen in ons vermogen,zodateen mensgelukkig

iszolang hijzelfverkiestgelukkig tezijn - en niemand kan hem tegenhouden'ls*
dHetRussische woord ttgeluk''is samengesteld uit de woorden iddeel''en
ftvan'',

datbetekent(ddeelvan'',en hieruitblijktwelk deel,welk aandeel

aan geluk iem and istoegevallen,wie een deelervan aan hetleven ontrukt
heeft'lg*
De etymologische uitleg van hetwoord dgeluk'heeftin de interpretatievan

Solsjenitzyn een bijuitstek religieuzebetekenis.Hetgaatom de instelling
tegenoverhetleven,welk deelaan hetleven ontruktwerd:zi
jn ofschijn.
(Deschijn vergaat,isvluchtig en oppervlakkig,kan nooithetechte,ware
geluk uitmaken).

De menswordtvooreen keuze gesteld en in deze keuzeligtzijn verantwoordelijkheid,voorzichzelf,voorde anderen,voorhetverloop van de
geschid enis(zoalsSolsjenitzyn in de roman Augustus 14 sterk laatuitkomen).Hetgaatdaarbijom eengeestelijkeorde,om de(ordevandeziel',
want<voor de mensbestaatergeen kostbaarderordedan de zie1'zo.Daarom kan de mens zich ook niet achter het alibiverschuilen datbepaalde

materiëlesituatieshem geestelijkebeslissingen hebben opgedrongen.Naar
demening van Solsjenitzm blijfthijondanksallebestaandemateriëleomstandigheden vrijin zijn gewetensbeslissingen en daardoorop zijn verantwoordelijkheid teruggeworpen.tAlshetleven van depersoonlijkheid wer17 Men vergelijkedekarakteriseringvan departijschrijverGalachov::Deroem was
er,maarnietde onstedelijkheid';Galachov vraagtzich affwaarom men op onsterfelijkheid jaagt',In deeerste cîrkel,p.371.
18 KankerPavilloen 1,p.268.
19 ln de eerste cîrkel,P.41.
20 Avgustcetyrnadcatogo,p.375.
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kelijkdoordemateriëleomgevingzou wordenbepaald,dan zou hetook
eenvoudigerZjn:dan washetmilieu steedsschuld,dan moetstedshet
milieuveranderd worden.Maarbuitenhetmilieuisernogœngeestelijke
traditie,honderden tradities!En erishetgeestelijk leven van deindividuelemens,daarom ook,ondankshetmilieu,depersoonlijkeverantwoorde-

lijkheidheid van eeniedervoordatwathijdoeten watdeanderen in zijn
tegenwoordigheid doen,...21.

Ditthemavan depersoonlijkeverantwoordelijkheiddiein allesituatiesvan
hetlevenblijftbestaan,omdathetperslotvan rekeninggaatom demenselijke verantwoordelijkheid tegenoverGod,vormtde constante grondtoon
van dewerken van Solsjenitzyn.Sommigen gaan aan deie verantwoordelijkheid te gronde,hun falen druktzwaarop hun geweten (zoalsb.v.de
luitenantin Zwischenfallaufder Station Kretschetowka of Podduyev in

Kanker Paviljoen),anderen kunnen dezeverantwoordelijkheid aan (zoals
M atrjonazz),maarworden dandoorhun medemensen miskend ofonderschat.M aartoch zijn datjuistde rechtvaardigen die Godsstrafover de
mensheid tegenhouden.De vertelling overM atrjona eindigtdan ook als
volgt:dWijhebbenallen naasthaargeleefd en nietbegremn datzijeen
rechtvaardige was,zonder welke,zoals het spreekwoord zegt,geen dorp
kan bestaan.En gœ n stad.En onsheleland niet'z3.Detoespeling op Genesis 18,16 is evident.

God,methoofdletters
Degenen dieSolsjenitzyn eenchristelijkeschrijvernoemen,hebben hetniet
mis.Maarm.i.isernogmeer.Zijnwerk isnietslechtsbeschrijving,reportage of herinnering.Het bevat een boodschap aan de lezers en we1 een

boodschap meteen profetisch karakter.Zodra men de wezenlijketrekken
van hetbijbelseprofetendom analyseert,dringtdeparallelzich vanzelfop.
De profeetduidthetgebeuren fundamenteelvanuitGod.Die duiding heeft
een relatie naar achteren en naar voren. D.w.z.het ervaren en geziene

onheilkrijgtindeophetverledengerichteinterpretatievan deprofeeteen
betekenisdie naarde toekomstverwijst,die uiteindelijk uitmondtin een
waarschuwendeoproep totbekering.Daarom blijftdeprofeetnooitbijzijn
eigen beleven staan.Wathem overkomt,verstaathija1smachtsbetoon van
God,a1steken,en we1nietalleen voorzichzelfmaarook voorzijn md e21Avgustcettrnadcatogo,p.5>.
22 Eigenlijk zljn de centrale figuren in Solsjenitzynswerk steeds positieve figuren,
die hun verantwoordelijkheid aan kunnen,of ze nu Iwan Denissowitsj,Nersjin,
qn de eerstedrkel),Kostoglotov (KankerPaviljoen),FjodorMichejevitsjqm InteressederSache),ofVorotynzev (Augustus 14)heten.
23 MatrlonasHofin Im InteressederJtràe,p.56.
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mensen.DaardoorwordtMjin zekerezinteken voordeanderen.Degeseling van het onrecht,de aanklacht tegen het kwaad,hebben slœhts één
doel:de waarheid bloot te leggen.W e1gebeurt dit vaak in een verhulde

taal.Hetprofeischeboek iseigenlijk ondergrond-literatuur,bestemd voor
allendieorenhebben om tehoren....Hijwaarschuwtendreigt,maarlaat
niettemin de beslissingsvrijheid van hen die op deze wijze aangesproken
worden,intact.

Bijœn profeetverdichtZch hetgebeuren,zoalswanneerdecoulissen in
elkaargeschoven worden.Verle en,he en en toekomstvorm en een dialec-

tisch geheel,dialecisch in zoverre de doorleefde werkelijkheid symbool
wordten daardoorboven zich uitwijst,watop zichweerhetintrH en van
de eeuwigheid in detijd a1sgegeven vooronderstelt.
Nog iets over de persoon van de profeet.Niem and kan zichzelf tot deze

taak opwerm n.Demeesteprofeten waren verkondigersvan degoddelijke
gerechtigheid tegen hun wil.Zijhebben vaak zwaargeld en onderdelast
van hethun opgedragen ambt,klaagden en probeerden soms zelfs hun
taak te ontlom n.Ze hebben hetprofetendom nietgezocht,maar hetwerd

hun opgedragen,jazelfsopgd rongen.
IsdatbijSolsjenitzynnietookzo?In zijntweegesprek metdedoopsgezindeAljosjaoverdebetekenisvanzijngevangenschapzegtDenissovitsjSjoekov:.....bijjougaathetop:Christusheeftjebevolen in degevangeniste
Ztten,voorChristusben je nu hier.M aarwaarvoorzitik? Voorhetfeit
datzezich in eenenveertig nietgoed op de oorlog hebben voorbereid? W at
kan ik daaraan doen?'z4.

Neen,Solsjenitzyn zatnietvanwegezijn christelijk geloofofvanwege zijn
religieuzeovertuigingin degevangenis.M aarin zijn eigen onrechtvaardig
1otmanifesteerdezichinhem demachtvanhetkwaad.Daarbijverginghet
hem a1sJob.HijkomtniettotwanhoopomdathijaanGodgelooften zelfs
in deonheilssituatienogdeleidendehand Godserkent.Hijiservan overtuigd datGod a1sde Rechtvaardige tenslotte hetkwaad overwint.Daarom

kan de gevangene Iwan Denissovitsjmetwerkelijk profetische woorden
zeggen:<Toch bentU ernog,Schepperin de hemel.U heeftlang geduld,
maar U slaathard toe'25@

In zijn roman Augustus14 (diehetbeginvan eentrilogiezalvormen)probeertSolsjenitzyn zijn overtuiging van Godsvoortdurende leiding aan de
hand vanMstorischegebeurtenissen aantetonen die- zoalshijhetzietop de catastrofe van de revolutie uitliem n.Daarmee zethijzijn werk,
hoewelhijafwijktvan hetautobiografische genre,op œn ander nivou
doelbewustvoort.Zoals hijin zijn nawoord op de roman vertelt,kon
M Een dagaf/hetleven vx IwanDenfzmwfal
25 o.c..

Augustus14 nietin deSovjet-unieverschijnen,omdatdeauteurweigerde
aan deeisvan de censoren tegemoettekomen om denaam God metkleine

lettersteschrijven.Zijn motiveringistegelijk een belijdenis:( wanneer
wijdenaam van hetprovinciebestuuralmeteen hoofdletterbeginnen en
KGB (decommunistischegeheimepolitie)ofSAGS(bureau van deburgerlijkestand)uitsluitend methoofdlettersschrijven,danzoudenwetochvoor
hetbegrip datdehoogste scheppingskrachtin hetuniversum uitdrukt,minstens één enkele hoofdletter mogen gebruiken'z6.
dHet leek welofChristus en de M od er Gods zich van Rusland hadden
afgekeerd',zo luidthetergens in Augustus 14.M aarGod heeftzich niet
afgekeerd,m aardemensen.En daarmee begintdeweg naarde catastrofe.
Zo beschouwd wordtAugustus14 toteen waarschuwend voorbeeld datde

profetische roep totbekering impliceert.Solsjenitzyn heeftdeze roep nog
versterktdooreen gebaar,door zijn honoraria uitdepublikatie doorde
YM CA Press te bestemmen voor de bouw van een Russisch-orthodoxe
kerk in hetW esten.

Solsjenitzyn tegen hetatheijme
Alsmen hetgehele werk van Solsjenitzyn overziet,moetmen totde veronderstelling komen dathijhetzich afkeren van God beschouwtals de
eigenlijke oorzaak van alhetkwaad.Daarom stelthijook heelscherp de
athdstischepropaganda en decommunistischekerkvervolging aan de kaak,

diehetaftrekken van demensvan God toteigenlijkdoelmaken.Juistop
ditpuntkrijgen Solsjenitzynsuitspraken iets bezwerendsen worden zijn
waarschuwingen onmiskenbaar profetisch.Hier grijpt een heilige toorn
hem aan en deinsthi
jvoorsarcastischeopmerkingennietterug.
Woedend en verbitterd beschrijfthijdekomsomolzen diein 1966 depaasprocessie in PerM elkino verstoorden alsivlegels'die uittrokken <om toe te

kijken hoehun grootvadersdegebruiken hunner voorvaderen onderhielden'zT@

dW atmoeterdan worden uitdeze miljoenen die uitonsgeboren zijn en
dooronswerden opgevoM ?W aartoedienen die m gingenom de mensen te
<<verlichten''en die troostende profetieën van <tgriibelnde''geesten? W at

verwachten wijvoorgoedsvan onzetoekomst?
Echt,op een goe e dag zullen ze zich omkeren en onsallemaalonder de
voetlom n:en ook hen nietsparen die hen hiertoe aangezethebben'z8.
Onze auteurgelooftnietaan de doorhetmaterialism egdnspireerde cultus
26 Avgustcetyrnk catogo,Nawoord, p.572.
27 Dîe Osterprozession,in lm lnteresse der Sache, p.250.
28 o.c.p.253 ss.
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van hetverstand en van hetintellect.Daarom ishetnietzi
jn streven alles
te begrijm n:dEr isheelwatverstandigs op de wereld,m aar - weinig

goeds'29,luidtzijn conclusie.<Degeschie enislijktop een levendeboom.
Hetverstand isdebijlvoorhaar...930.spottend tekenthijhetbœld van
dertig jongemensen:Ivan verre zou men hebben kunnen denken datze
aan hetbidden waren'.M aarzedoen allœn maarochtendgymnastiek,dienen alleen hetlichaam en nietde zie131.De dood en de doden hebben in

zulk een wereld natuurlijk gœn plaatsen men iserdusbang voor.W ant,
twatm en overde dood moetzeggen - we weten hetniet...932.Dusweg

ermee:dverdwijnt,lastige mensen,onderjulliehouten,beschilderdegraftekens.Verhindertonsnietteleven.W antwij- wijzullen nietsterven'33.
Ook de kerken moeten als opslagloodsen en fabrieken hethier en nu die-

nen.Zijzijn aan hun bestemming onttrokken,hetwijzen op hethiernamaals,op deeeuwigheid,werdvernietigd.DatgeeftSolsjenitzyn aanleiding
tothetvolgende commentaar:

(Steedszijn demensen zelfzuchtig geweesten vaak nietzo goed.Maarde
avondklok klonk,hetgeluid zweefdeboven hetdorp,boven de rotsen en
boven hetwoud.Zevermaande om deonbeduidende aardsedingen telaten

liggen,tijd en gedachtetewijden aan deeeuwigheid.Ditluiden,datnog
slechts in een oud lied bewaard is gebleven,behoedde de mensen ervoor
schepselen op vierm ten teworden'34.

Duidelijkerkan hetafwijzen vanhetathdsmebijnanietgeformuleerd worden.Maardaarmeesteltzich noodzakelijkerwijsdevraagnaardehouding
van Solsjenitzyn ten opzichtevan de Russisch-orthodoxekerk.
çroor #e vervolgde kerk

Op ditpuntisSolsjenitzyn nieterg spraakzaam.En toch iserœn hoofdstuk datzijn instelling tegenover de kerk op ondubbelzinnige wijze beschrijft,het23ehoofdstuk vanln deeerstecirkelvan dehel.Hetisbeslist
geen toevaldathijuitgerekend een vrouw deverdediging van dekerk op
zich laatnemen,wanthetwaren vooralvrouwen die er voorzorgden dat

hetchristelijk geloofonderde heerschappijderSovjetsniethelemaalten
onder ging.

<Agnija had geen godsdienstigeopvoeding gehad,integendeel:in dejaren
toen hetnog plichtwasdekerk tebezoeken,bleven haarmoe eren groot29 ln de eerste drkel,p.32.
30 Avgust cetyrnadcatogo,p. 377.
31 Tagesbeginn in Im Interesse der Sache,p.279.
32 W l
'
r werden nichtsterben in Im Interesse der Jleàe,p.280.
33 o.c.,p.281.
34 Am Oka-Fluss entlang in Im Interesse der Jœ àe,p.278.
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moederthuis,ze hielden zich niet aan vasten,gingen niet ter communie,
lachten hard om depriesters,spotten overaloverde godsdienst,diezich zo

mooimetde slavernijen delijfeigenschap had verzoend.Agnija'sgrootmoeder,moederen tantehadden hun eigen vastestandpunt:zijstonden
altijd aan dekantvan diegenen diedoordeoverheid werden onderdrukt,
gearresteerd,verjaagd en vervolgd.Haargrootmoderscheen bijalleaanhangersvan d<Narodjana W olja''bekend te zijn,omdatzijhun toevlucht
verleendeen overalwaarzijmaarkon,had geholm n.Haardochtershadden datvan haar overgenomen en herbergden voortvluchtige sociaal-revo-

lutionairen en sociaal-democraten.En de kleine Agnija trok altijd partij
voorhetkonijn waarop werd gejaagd,ofhetpaarddatgeslagen werd met
dezweep.Maarzijwerdgroot- en onverwachtsvoorhaarfamiliekeerde
alleszich inhaarom,zodatzijvoordekerk was,omdatdievervolgd zou
kunnen worden.

Ofzijvanzelfertoekwam aan God te geloven,ofzich tothetgeloofhad
gd wongen,deed erniettoe,zijhield in iedergevalvoldathetnu laagen
gem een wasde kerk alleen te laten en totgrote schrik van haarmoederen

grootmoederbegon zijdekerkdiensten bijte wonen en hetprettig tevindC11335*

lndepersoonvan Agnija heeftSolsjenitzyn een standbeeld opgerichtvoor
de gelovige Russische vrouwen die de kerk daarom nietin de steek lieten
omdatzevervolgdwerd.Solsjenitzyndenktzelfookzo.Om n en ondubbelzinnig klaagthijde communisten aan die de kerk vervolgen,b.v.in de
woorden van Agni
ja:tAlsze overde kerk spreken en schrijven wat ze

willen en de kerk zich nietmag verdd igen,a1szijheiligevoorwerpen in
beslag nemen,priestersverbannen - iserdan sonxsgeen sprake van vervolging?'3B@

Welkevormen dekerkvervolgingin de praktijk kan aannemen,beschrijft
Solsjeitzyn in zijn dreportage'overde paasprocessie van Perd elkino in
1966.Hijtoontaanhoehetdoordegrondwetgegarandeerde<rechtom niet
in God tegeloven'uitpaktenhoehetdegelovigentotvogelvrijverklaarden
maakt37.Ook vermeldthijherhaaldelijk kerken diedoordecommunisten
ontwijd ofzelfszinloosverwoestwerden en vestigterdeaandachtopdat
de Russisch-orthodoxe kerk door de vreemde tataren nooit zo barbaars
behandeld werd als door de comm unisten.
De communistische ingenieur-overste Jakonov verontschuldigtde communisten methet argument dat de kerk zelf eeuwen lang anderen vervolgd
35 ln de eerste cirkel,p.135.
36 In de eerste cîrkel,p. 136.
37 Die Osterprozession in lm Interesse der Jœ àc,p.249.
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heeft.Agnija antwoordtdaarop:dIk leefnu .. ik zie wattijdens mijn
leven gebeurt'B8@

dJevoeltjetotdekerk aangetrokken,omdatmen hiertegemoetkomtaan
jewensom voorhetleven tevluchten',verwijtJakonovAgnijaen diegeeft
toe:Esomsbenik hetervolkomen meeeensdathetvoormijheelmoeilijk
isom televen,datikhelemaalnietwilleven.Mensen zozsik- zijnop de
wereld overbodig ...'39.

Jakonovisop de wereld gericht.Hem wachten roem,succesen blijvende
rijkdom enhijisvastbeslotendiewegtegaan,ooka1shijzich dan opportunistisch moetaanpassen aan halve waarhehen.Agnija waarschuwthem:
dM aarzuljegelukkig zijn,Anton?Jijmoetjeook in achtnemen.Alswij
onsvoorhetverloop van hetleven gdnteresseerd hebben,verliezen wi
j...
verliezen wij...940en zegeefthem deverlovingsringterug.
Pasop hettoppuntvan zijn macht,a1s ervoor zijn voeten een afgrond
gaapt,herinnertJakonovzichAgnijaen haarwaarschuwing.Hijgaatterug
naarhetkleinekerkjevan SintJan deDoperwaarhetgesprek tussen hen
plaatsvond,maarhetistelaat,ookdiekerk werdintussenverwoest.Agnija
hadgelijkgekregen:tHier,deklok heeftgeluid,deklankenvanhetgezang
zijn vervlogen - en ze zullen nietterugkeren,maarheelde muziek ligt
erin.Begrijp jehet?'41.
Doordathetkwadehetgoedetrachtte vernietigen,trefthetzichzelf.

Detriomf van degoddel#kegerechtigheid
AlexanderSolsjeitzyn blijftzijn kerk trouw,ook alkenthijhaarzwakheden en klaagthijdieaan.Ook daarin blijfthijzijn profetische zending
trouw.Zo ishem b.v.de rijkdom van bepaaldepom n œn doorn in het
oo/z.Hetaanleunen van deorlodoxekerkelijkegezagsdragerstegen het
regiem en dedaaruitvolgendeafhankelijkheid ishem ook nietontgaan.
In ln de eerste cirkel van de helbeweertJakonov datde Russische kerk

hettweehonderdjarige juk van deTataren nietzou hebben doorstaan als
metropolietCyrillusnietals eerste Rus directnaar de Tataren-Khan was
gesneld om zich te onderwerpen en een beschermingsoorkonde voor de

kerk teverkrijgen.DecommunistJakonov erkentzelfsdatdemetropoliet
een dRealpolitiker'isgeweesten hijisvan mening:<Zo moetjehetdoen.
Alleen zo kun je succesbehalen'd3.- Agnija zwijgt.Een verhulde taal,
38 In de eerste cirkel,p.136.
39 In de eerste cirkel,p.138.
40 In de eerste cirkel,p. 138.
41 In de eerste clrkel,p.138.
42 Cf.Iwan Denîssowîtsch in Im Interesse derJœ àe,p.447.
43 In de eerste clrkel,p.136.
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wanthetgaatSolsjenitzyn hierbeslistnietom demetropolietCyrillus.Hij
heeftveeleerdehuidigekerkelijke gezagzragersop hetoog diezich aan
hetSovjetre#em onderwermn om dekerk terdden.Agnijazwijgt.Betekentditdatook Solsjenitzyn zich van œn oordeelonthoudt?
De vraag blijftom n.Waarschijnlijk iszevoorSolsjenitzyn zelfsnietvan
primairebetekenis.Veelbelangrijkerishetvoorhem,dathetreligieuzein
demens,onalankelijk van allevervolging en aantastingvan dekerk,zich
op den duurnietlaatonderdrukken.Op zijnlaatstin deouderdom,in het
aanschijnvan denaderendedood,wordtde mensmetditfeitgeconfronteerd.Deblik stijgtomhoog totboven de wolken en dan ontstaat de nog
niet heldere Vraag:<en daar..?' Volgens Solsjenitzyn ontkwam zelfs
Stalin nietaan dezevraag,ofschoon voorhem reeds lang bewezen wasdat
hetreligieuzenietbestaat.
dM aar het Patroon van onze Zel,waar WjJ
*
*van houden en waaraan WjJ

gewend zijn,ontstaatin onzejeugd - en nietlater.Deherinneringen aan
dejeugddieonsnooitverlaten,waren delaatstetijd bijJossifweerhelder
geworden'44.

Zoalsbekendis,hadJossifDzjoegatsjwili,diezichlaterStalinnoemde,œn
geestelijkeopvod ing genoten en washijzelfsenige tijd op een seminarie
geweest.Ophetogenblikdathijzich zelfbM reigdvoelde,begonhetonderdruktereligieuzezich in zijn zielweerte roeren.
<HetwasheelgoM datdekerk delaatstejaren hem inhaargebeden totde
doorGod uitverkoren leideruitriep.Daarvooronderhieldhi
jookop staatskosten hetkloosterin Sagorsk.Geen m inister-presidentvan een grote staat

begroetteStalinzoalszijngewillige,gebrekkigekerkvader:hijliep hem tot
debuitenstedeurtegemoetenleiddehem aan zijn arm naardetafel.Enhij
had er alovernagedacht,ofnietergens voor de poorten van de stad een

kleinlandgoed tevinden wasdathijdepatriarch cadeau kondoen.Zoals
men vroegervoorzijn zieleheilgeschenken gaps.
Se non è vero,è ben trovato.Waarschijnli
jk isSolsjenitzyn metzijn omschrijving van Stalins betrekkingen tot de Russisch-orthodoxe kerk dicht
bijdekernvan dewaarheid.M aarSolsjenitzynsconclusieuitdezeepisode
bestaatnietin een veroordelingvan dekerk.Zi
jn moraaluitdegeschiedenisluidtanders:men kan welde kerk naar zijn hand zetten,maar God
niet.De goddelijke gerechtigheid triomfeertaltijd.Ook Stalin kon zijn
noodlotnietontlom n:<Datwaseen vervloekteleeftijd.Eenleeftijd zonder
vrienden.Eenleeftijdzonderliefde.Eenleeftijd zondergeloof.Eenleeftijd
zonder behoeften'dB.
44 ln de eerste cirkel,p. 1M .
45 In de eerste cirkel,p.1M .
46 In de eerste cîrkel,p.126.

H etgebed

W ijhebben in hetbegin gezegd,datin hethelewerk van Solsjenitzyn de
religieuzetrekken slechtsa1sindirectlichtofalsrandverschijnselaandoen.
Daarom moeten weaantonen,hoezeereendergelijkeopvatting derealiteit
miskent.Nœn,hetisgeenindirœtlichtofrandverschijnsel,maarhetiseen
kijk op demeestfundamentele bedoeling van Solsjenitzyn,die hijzelf in
zekereZna1seenprofetischezendingopvat.Hetdoelvan zijnarbeidligtin
hetdoorgeven van een religieuzeboodschap,een waarschuwing,een oproep

totbekering.Hetgebeuren dathijbeschrijft,dientslechtsa1sillustratie.
Hetmoetaantonen,hoehetkwadeeigenlijk isen waartoehetleidt,n1.tot
de Ontmenselijking.Hetwaarlijk menselijkelaatzich echter slechtsin de
overgave aan hetgoedeen inhethandhaven daarvan vinden.Solsjenitzyn
verbergtzijnovertuigingnietdatGoddegoMetenslottesteedshelptom al
hetkwade te doorbreken.DatheeftAlexander Solsjenitzyn zelf in zijn
gebed welhet beste geformuleerd:

tHoegemakkelijkishetvoormij
metU te leven,Heer.

Hoegemakkelijk ishetvoormij,in U tegeloven.
A1sik twijfelstoelaat,
ofmijnverstand hetopgeeft,
alsde knapste koppen nietverderkijken
dan totvanavond en nietweten
watmen morgen doen moet-

dan zendtU mijeen onomstotelijke zekerheid
datU bestaaten datU er voor zultzorgen,
datnietalle wegen tothetgoede worden afgesloten.
Op de top van de aardseroem

kijk ik metverbazing neerop dieweg
door de hopdoosheid heen,
hierheen,van waaruitik aan de mensheid
een afglansvan Uw stralen kon zenden.

En zoveela1snodigzalzijn
datik doorgeef- zultU mijgeven.
M aarwatmijnietmeerlukt,betekent:
U heefthet aan anderen voorbehouden'.

Beeld-spraak V l
Eric De Kuyper
.
H ow do y/l/ talk back to your tv-sei.
n'

Op de BBC een verschrikkelijk,pijnlijk,ontroerende uitzending gezien in
de reeks dM an Alive'.Over de woningnood.Eerst œn reportage over de
toestand van verschillende extreme gevallen,daarna werden de Egevallen'
in de studio geconfronteerd m etenkele mensen die politiek en maatschap-

pelijk directverantwoordelijk zijn voor deze toestand.Een onmogelijke
confrontatie tussen deconcreteellendeen onmachtenerzijdsen de hypocrisie van de democratischewelvaartsstaatanderzijds.Hetwerd allemaal
nogergerdoordatdedeelnemersaandeze<diepmenselijke'uitwisselingvan
ervaringen (weereensenerzijds)en ideeën (weereensanderzijds)doorde
realisator van de uitzending geplaatstwaren op een modernistisch bouwwerk,œ n soortstellage.Hetdecorwas œn vernd ering,zoalstrouwensde

heleuitzendingeen krenkendeen onmenselijke ervaring geweestmoetzijn
voor deze mensen.ln hun ogen was dit echter misschien de enige m oge-

lijc eid om hun ellende uitte spreken,vorm tegeven.Via œn populair
me ium.Datgafhun waarschijnlijk dehoop daternu toch ietsaan gedaan zou worden,allieten de officiëlemensen weten datzijervoorlopig
weinig aan konden veranderen,datzerekening moesten houden m etprioriteiten en weetik veelhoe aldie verontschuldigingen heten.
Alsdatde regels van hettv-mH ium zi
jn - de ellendeopvoeren alseen
circusvertoning - dan iser methetmedium ietsm is.Dan wordthetverkeerd ingezet.Alsdatdeenige manieriswaarop individuen gehoord kun-

nen worden,deenigemanierwaarop zijviahettv-me ium aan hd woord
kunnen komen,dan schorter ietsaan hetcommunicatieproces.Alsditde

regelsvanhetspelzijn,dan zijn nietalleendieregelsverkeerd,maarishet
gehelespelvervalst.Via de esthetiek ofvormgeving stootjezo weereens
op de politiek en de ethiek.

Hoekomthettoch datna twintigjaartv-praktijk ernog altijdgeen oplossingen gevonden zijn voortalvan kleineen schijnbaaroppervlakkigeprobleempjesvanvormgeving?In hetbegin kon jedenken:wachtmaareven,
hetza1we1loslopen;a1sde mensen dieermee om moeten gaan,maareen-
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m aalgoed vertrouwd raken metdetechnischeapparatuuren zo,en alsde

toeschouwersmaarœnmaalwennen.Bewezen die aanvankelijke aarzelingen nietjuisthoenieuw en origineelhetmeillm was?Maardieschijnbaar
onbelangrijkeesthetischedissonantenbleven alsmaarvoortbestaan.En hoe
langerzeblijven bestaan,hoe monsterachtigerze worden.Hetzijn allang
geen esthetische probleempjesmeer.
ld erœn za1zo we1zijn privé-lijstjehebben.Zelfkan ikmenietverzoenen
mettv-decors.Daarm eebedoelik niethetpseudo-realistische filmdecordat
gebruiktwordtin allerhande tv-fictie,ofhetm odieuze fantaisistischevarié-

tédecor,ofhetklassieke theaterdecor,aangepastaan de tv.Er zijn voor
ditsoortdecor-problemen vaak bevredigende en god e tv-oplossingen ge-

vonden.Hetgaathierbijaltijd om decorsdiejemâg zien,diejein vele
gevallen ook moét zien.Ze hebben een welbepaalde functie,ze fdragen'

iets:een tv-spel,een show ...Meestalvan een klassiek medium (theater,
muziek)datin hetelektronischemd ium vertaald is.Datsoortdecorsbedoelik niet,maarik bedoeldestudio-ruimtewaarvan men somsœ n <gezellig'en Eonopvallend'decor wilmaken.Een paar mensen worden uitgenodigd om aan een debatdeelte nemen.Ze moeten <ergens'plaatsnemen.

lemand moetiets komen vertellen,inleiden,voorstellen,de journalisten
lezen de nieuwsberichten,deom roepsterskondigen ietsaan;datm oettoch
allemaal tergens'gebeuren.Allerleitypische tv-situaties gebonden aan de
problematiek van detv-ruimte.Demoeilijkheid isechterdatdie tv-ruinlte
de studio - onbeperkten onbepaald is.Je kuntzetheoretisch zo klein

ofzogrootmaken alsjewilt,hetisnietsandersdaneenwerkruimte,dieper
definitieleeg- eenvacuum - is:nietbijvoorbeelddewerkruimtevan een
kranteredactie,maareen werkruimte waarin alleskan gebeuren.Vu1jedi
e
ruimtem eteen tafel,œ npaarstoelen,dan kri
jgjenoggœn woon-ofleefruimte,maar slechtseen decor dat er uitzieta1s een woon- ofleefruim te,
dateen woon-en leefruimte moetvoorstellen.W atper definitie neutraal
was,wordtin deze metam orfose fgedefinieerd':tonopvallend ergensgezel-

1ig bijelkaargaan zitten om te praten'wordt fpraten in een decor dat
gemaaktisom ergezellig en onopvallend uitte zien'.
De mensen in zo'n decormoeten dan,aangespoord en geleid dooreen man
van hetvak diedeze techniek van de non-techniek min ofm eer volmaakt

heeftweten teassimileren,ongedwongen zichzelfzijn en losjespraten Zij
gedragen zich perfecthomogeen methetdecorwaarin ze verzochtworden
plaatste nemen:nadrukkelijk gaan ze zich gewoon gedragen,opvanend

trachten zeonopvallend tezijn,communicatiekrijgtietsvan een averechts
exhibitionisme.H etresultaatis,in om heteven welke taal.in om heteven

welk tv-station,een monsterachtigeuitbeelding van menselijke communicatie.
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(1kweetnietofhettv-medium daarverbandmeehoudt,maarzowatoveral
worden dgezellige ruimten'vervaardigd a1s decors.Denk maar aan al die
exotische restaurant met compleet Baskisch, ltaliaans, Joegoslavisch

decor.Hetgruwelijkstvind ik dieEngelsepubsdieop hetogenblik overal
verschijnen.Hetergeervan is,datzeinbijnanietsmeerverschillen vande
pubsin Londen;ookdaarworden zegemoderniseerdin dedoudestijl'.Als
consumentvoeljejeeralseentypischfilm-figurant.Jemoeteréchtuitzien,
ongedwongen doen,contactkrijgen metjemd emensen,en tegelijk weetje
datde achterkant van de rood-stenen m uur karton of plastic is,dat over

een minuutjeofzo despotsuitzullen gaan,ofdatjezulthoren roem n:
taction!cam eral'.Ons environm entwordteen film -decor,waarin we onszelfzien evolueren.Er zou dus nieteenszo'n grote vervreemding hoeven
tebestaan tussen onsenvironm ent-decor en de studio-decoratietoestanden:

ze liggen consmuentin elkaarsverlengde.Een spiegelbeeld blijft echter
nogaltijd ondragelijkerdandewerkelijkheid:datbesefjenogmaareensal
tegoedalsjenaartvkijkt).
Nogergerwordthetallemaalwanneerhet(verborgen)accentnietop de
dgezelligheid'komttevallenmaarop hetIfunctionele'.Danmerk jepasten
volle hetgroteske,nagenoeg functielozevan deze situaties.Bijzondersto-

rend wanneerzich inzo'ndecorhardeenreëlegegevensafspelen (cfr.mijn
voorbeeld <M an Alive').Dan ontstaatereenbotsingtussentweewerkelijkheden:een tv-werkelijkheid endeandere,detreële'.
Hetartificiëlevan hetmedium wordtdubbelonderstreeptwanneer de neutrale ruim teeen typischetelevisiebezigheid m oetondersteunen,hetnieuws-

lezen bijvoorbeeld.Delaatstetijd wordtditklempuntin nagenoegalletvstations(behalvedan in Nederland)op een nogalhysterischemaniertelijf
gegaan.De meestonzinnige futuristische dingen worden gebouwd,en m en

onderstreeptnadrukkelijk hetzogenaamd functionelekarakterervan.Journalisten worden in een astronauten-omgeving geplaatst.H ethyper-functionele ontluistertgewoonweg hetfunctielozevan bepaaldebezigheden.Futiliteit wordt nog maar eens benadrukt door ernst;kinderachtige frivoliteit
wordt vermomd in puriteinse wellust om de prestatieobsessie.Op zo'n
momentlijkthetwe1alsofhetmedium zich vollH ig blootgeeft:fDatwil

ikzijn;datkan ikonmogelijkzijnl'Krampachtigeonmachtinbeeld gezet,
naeegedeeld aan en gedeeld metde toeschouwers.

Hetis natuurlijk vrijduidelijk waarom deze situaties zo rauw hetnietfunctioneren van een heelmaatschappelijk mechaismeuitbeelden:erbestaatgeen cultureelreferentiepunt.Televisie wordt rechtstreeks metzichzelfgeconfronteerd.Zedurftdeze confrontatie niet aan;vindtze zelf onhoudbaar,obsceen,te veeleisend.Omdaternietalleen esthetische gegevens
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meegemoeid zijn,maaromdatzehaarstandpuntzou moeten bepalen in
inhethelemaatschappelijkebestel.Zezou een ethischekeuzemoetendoen,
met poliueke draagwijdte.Haar ethiek is niet meer veilig achter een
cultureletraditieop tebergen (ofbeter:decultureletraditiekan hierniet
zomakkelijk meeringezetworden a1srookgordijn):haaresthetiek verwijst
rechtstreeksnaaroplossingendieverbandhouden metdemaatschappelijke
toestand.Daarom ishetbekijken van tv juistzo'n bqeiende én angstaanjagende bezil eid;hetlaatzo weinig zien,hetsuggereertzo enorm veel.
H etlostzo weinig op;integendeel,hetsteltœ n hele reeks nieuwe vragen.

lemandvroeg meofik hetplezierig vond zo veelnaartvtekijken.Nœn,
beslistniet.Hetpleziervan hettv-kijken isniettevergelijken metdatvan
hetlezen van œ n boek,hetZen van œn film ofœ n andere culturelebezig-

heid.Ik vind tv-kijken even noodzakelijk en even overbodig a1sinkopen
doen in œ n superm arkt.M et andere woorden:ik beleef evenveelplezier

aan hetkijken naartv a1saan hetlevenindezemaatschappij.En daarmee
isvoormijveel,zo nietallesovertvgezegd.
tH etmooiste televisieprogramma isgemaaktdoorPanam.lk zou hetgraag
œnshelemaalzien.H etbestaatuitde opname van œn tw camera die in de
Panam-building opgesteld staat,bovenaan œ n roltrap. Achtjaarlang nu
heeft die camera de naar boven komende Panam -reizigers opgenomen'

(JonasM ekas,inTheVillageVoice,1971).
Vroegerheb ik eensgeschreven dattv œn ding was om mee te levenl.Nu
geloofik meerdatheteen van die dingen van hetleven zelfis.Alszovele

mensen ontevrM en zijn met,zich gefrustreerd en belazerd voelen doorde
televisie,zich schizofreen voelen ten opzichte van de tv, dan kom t dat
minder door het medium zelf (de vraag naar meerkwaliteitop de tv is

bijgevolg irrelevant)dan doorhun ontevredenheid,frustratie,schizofrenie,
ten opzichtevan demaatschappij.Vanhetmedium zijnzijhetgeluk gaan
verwachten datzijin de maatschappijzo ontzar elijk moeilijk te pakken
krijgen.Hunverwachtingistégroot;datmaakthunontgoocheling,woede,
haatzogroot.Moeilijkishetnietom intezienwaterzoumoeten veranderen:hetmdium,zoalsdemaatschappij,zoumoetendienenom dekwaliteit
van hetbestaan (en dusnietvan deprogramma'sl)teverhogen.Datveronderstelteen om schakeling van hetgebruiksproces.Enzensbergerheeftin
een uiterstbelangrijk opstelzaangetoond datdeze eisin revolutionaire term en gesteld moetworden.
1 E.DeKuyper,Tv-schuldgevoelensin 625 liînen in M edia,nov.1968 en vgl.;herdruk in Film en Televisie,mei-juni1971,sept.1971.
2 HansM agnusEnzensberger,Baukasten zu einerTheoriederM edien,Kursbuch 20,
1970.ln het Nederlands:Bouwdoos voor de theorie van de plaçllznc#fc, Katernen

2000/5/1970.
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Nietalleen tv-decorsstoren me vaak,ook mensen op de tv geven m e œ n

akeliggevoel.Zoalsdetv-ruimteeen artificiëleruimteis,zolijken ook vrij
veeltv-figuren schaduwen tezijn.Sommigeslagenernatuurlijkbeterindan
anderehun tv-roltespelen,maardan alleen omdatzijhandigerweten om
tespringen metde tv-techniek.Demanierwaarop hetmd ium omgaatm et

mensen (of mensen met het medium'
?) verraadt een heel eigenaardige
verhouding.Na twintig jaartv-kijken vind ik hetnog altijd vervelend als
mensen (personages)mijviadetvtoesprekenenweinigofnietstevertellen
hebben.Natuurlijk kan men beweren daterop diemaniernog altijd een
hoop informatiemeegedeeld kan worden ofdatmenselijke figuren in vele
gevallen a1s'bindmotief'moeten dienen.M aartelkensweervalthetop hoe

zeerdezelaatste,typischetv-functie,tenzijze ietste maken heeftmetde
traditionele,cultureelbepaaldeconventievan de persoon-als-comm unicatiebindmotief (show-presentatoren bijvoorbeeld)conventioneelen overbodig
is.In de plaatsvan de overbodige ofverloren gegane functie isechter een

andere,nevenfunctie gekomen.De kijkers creëren zelf een nieuwsoortig
contactmetdie Tmensen-alsdingen'.Zijdistantiëren zelfde persoon van
derol,analyseren hetnatuurlijke spelvan hetoer-gedrag,enz.Hetbeeld
van het tv-personage kom t,zoals een slechte kleudoto, ontbonden in de

huiskamer.Verschillende randfiguurtjesvullen hethoofdmotief (de persoon in kwestie)aan,breken detotaliteitafin tverdinglichte'onderdelen.
Ditisgewoon een soortweerwraak van hetmdium én dekijkersop een
gedrag N/aarvan ziJ
'de onnatuurlijkheid ontmaskeren.Tv-personages zijn
vertxhniseerd-conventionele figuren geworden,<elektronische schaduwen',

diedoormedium enkijkersbetraptworden op hunglimlach,hun mooiof
niet-mooi,hun stupideofintelligentvoorkomen.Watjetezien- teanalyseren- krijgt,ishetgeraamtevooreenfictiefpersonagedatnooittotstand
kan komen omdathetpretendeertnon-fiction tezijn;een persoon zonder
taal(a1spreekt<het'somsontzaggelijk veel),op zoek naareen auteur;gedoem d om nooittotdestatusvan personage geboren te worden;een mens

zonder identiteit,hoe bekend of beroemd hijin werkelijkheid ook mag
zijn.Hetmedium éndekijkerszijn onverbiddellijk in ditontmaskeren van
valsheid,schijn,vervalsing,enookechtheid.M isschienjuistomdathethele
m edium zo door en door kunstmati
g is? De maatschappelijk aanvaarde
conventionele onoprechtheid,mondaniteit,hoffelijkheid,gladheid,retorische begaafdheid,charme,die in de maatschappelijke omgang nieteens
meer opvallen,daar zelfs gewaardeerd worden, omdatze het 'conventionele gedrag'vormen,worden in het elektronisch medium bevroren. Hun

onechtheidwordtverbééld.Nadrukkelijkkrijgjetezien dathethierslechts
om een deelvan een persoon gaaten hoeonnatuurlijk datdeelbenadrukt
wordt.
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Alleen mensen die het aandurven in om heteven welke om standigheden

volledigzichzelftezijn,erheelen alpersoonlijk bijbetrokken teworden,
hun existentiële wortels te laten Zen,komen tv-echt(zoalsje iwas-echt'
kuntzeggen)uitde proefte voorschijn:een E.d'AstierdelaVigeriedie
tijdenshetDe Gaulle-regimez'n politiek babbeltjekwam houden voorde
ORTF; een M arguerite Long die een week lang iedere avond een half
uurtjegewoon praatte overhaar leven a1spianiste;de zovele an,lniem e
figuren die languitaan hetwoord kunnen komen:allemaalmensen die het

tv-miium gewoon gebruiken om zelfaan hetwoord tekomen.Zijhebben
op datmomentzelfhetmedium inhanden;in een glimp verraden zijwat
hetmedium zou kunnen zijn,wanneerhetechtdooronszelfgemaaktzou
worden,en nietvoor ons,toeschouwers,publiek,bevolking.Op zo'n ogen-

blik merk je hoejejevia hetmdium zou kunnen oefenen om jezelfte
hervinden in deze technocratischewereld.
W ater nu op de televisie gebeurt,is een getrouwe weerspiegeling - ver-

groottotin hetschrikaanjagende- van watZch gewoon in dezewereld
afspeelt.Kijkennaartelevisieiskijken naardever-beelding en uit-beelding
vanonzelevenswijze.Dekrampachtigheid,deonmogelijkheidvanhetleven
Z dezetijd,wordengeënsceneerdin625lijnen,verspreidoververschillende
kanalen.Nietalleen in wat er verteld,getoond wordt;maar ook hoe het
verteld en getoond wordt,en meestalnog,hoe hetnietverteld en vertoond
wordt.Jehoeftslechtsdie beelden teanalyseren,zeterug te situeren in de

buitenwereld,inhun maatschappelijkecontext,en vanzelfword jevan tvcriticus een maatschappij-criticus.
(lkbegrijpnuook eenbeetjebetereenzamen,oudenvandagen,gehandicapten,die noodgedwongen voorhun tv-setgekluisterd Ztten.Hetisangstaan-

jagend temerken wateraandehand is- buiten jekamer- en teweten
datjedaardegevangenevan bentin jekamer.Ditisdefascinatiediehet
schavotm oetm aken op deveroordeelde.Hetnietkunnen ontwaken uiteen

saaie nachtmerrie-achtige droomtoestand).

Overtelevisie schrijven betekentschrijven overje bestaan a1spersoon in
dezemaatschappij.Verkeerdelijk probeertmen altijd weer televisie afte
zonderen van demaatschappelijk context.Dan gaatmen kwalitatieve differentiatiesaanbrengen dieer,geloofik,nietveeltoedoen.Hetheeftweinig
zin,vind ik,te Zeggen datde BBC beterisdan bi
jvoorbeeld de Spaanse
TV,ofditprogramma beter dan datandere.Je kunt alleen van nuance-

ringen spreken.We leven tenslottein een tamelijk homogenewereld,die
alleennoglokaalgenuanceerd engekleurd wordt.Gajeuitvan dienuances
endetailverschillen,dan zetjededingen ophun kop.Doorslaggevend blijft
dathetmM ium een verbeelding isvan een algemene m litieke en ethische
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toestand.Juister: de krampachtigheid, de schizofrenie van deze situatie
vertaald in beeld-dingen.

Schrijvenovertelevisieisschrijvenoverdeonmachtofonmogelijkheid van
decommuniotiein dezemaatschappij.Juistin dezogenaamdecommunicatiemedia doetdeze onmachtzich hetsterkstvoelen.dFilm en televisie in
hun huidige gestalte dienen niet de communicatie maar belemmeren ze'

(Enzensberger).
Schrijvenovertelevisiebetekentrechtstreekshetkritisch analyseren vande
leefmodaliteiten en overlevingskansen in deze maatschappij.Enzensberger
doetdatvanuiteen marxistisch standpunt (metveelbijtende kritiek op
Links,datdemMiavijandiggezindis).Demd ia,schrijfthij,zijn een soort
parodistischeanticipatie van een utopische situatie (naaranalogie metde
consumptie).Watjenu ziet,watjenu meemaakt,houdtbeloften in,zelfs
alworden deze zo grandioosgenegeerd.H etm edium belooftstructureelal
dath'etbeslistanderszou kunnen.Juistdaardoormisschien isonzefrustratie zo groot:hetbd rog is evenredig m etdebelofte.

Politiek O verzicht

lnternationaal

Sovjetdl
plomatiek ojfensief
Inhetlaatstekwartaalvan 1971ontwikkeltdeSovjet-unieeengrootdiplomatiek offensief om de reeds geleden schade binnen zekere grenzen te houden
en hieren daarnog enkelesuccessen teboeken.

ReedskortnadeondertekeningvanhetBerlijn-akkoordtussendeviermogendhedennodigdeBrezjnevdeDuitsebondskanselierBrandtuitom naardeKrim
tekomen.Ditverzoek kwam Brandterggelegen,daarerreedsmxilijkheden
waren ontstaan in de besprekingen tussen Bonn en de DD R over de interpre-

tatie van genoemd akkoord;men nam aan,dathijvan de gelegenheid zou
gebruikmaken om erbijRuslandopaantedringen invloedopdeDDR uitte
oefenen om soepelerte zijn bijde inter-Duitse onderhandelingen.Wijwillen
aannemendathettechnisch juistis,daterop deKn'm nietgesproken isover
deze moeilijkheden omdathetnietpastmetderden te spreken overdirecte
contacten tussen twee staten,maarhetwaswelopvallend,dateind september

de impasse waarin men in Bonn en Berli
jn was geraakt, doorbroken kon
worden omdatmen heteindelijk eenswasgeworden overdeDuitsevertaling
van hetakkoord en de D DR erkende dat Bonn kon onderhandelen nam ens

West-Berlijn.DedoorRuslandzobegeerderatificatievandeverdragen van de
BRD metMoskouenW arschau za1toch we1vaninvloedzijn geweest.
Spx digdaarnagingBrezjnevnaarBelgradoom teproberen detalrijkemin of
meerduidelijke meningsverschillen metTito bijte leggen,maardan zou de
laatstezich we1weermoeten aansluitenbijhetcommunistischeblok.Om Tito
vriendelijk testemmen verklaardede Russischepartijleiderdetheorievan de
beperkte souvereiniteittoteen W esterse uitvinding - hetgeen prem ier Kosygin

tijdenszijnbezoekaanAlgerijeook deed- enherhaaldehijdeverklaringuit
devijftigerjaren datiedercommunistisch land hetrechthad zijn eigen weg
naardeverwezenlijkingvan hetmarxismetevolgen;hieraanvoegdehijechter
toe,datm en deze verklaring m oestplaatsen in hetkader van de toenm alige

tijdsomstandigheden,waardoor zijn woorden sterk afgezwaktwerden.Ook
meendehijopenlijkhetJoegoslavischesysteem metplaatselijk initiatiefen zijhetbeperkte - democratie te moeten verwerpen.A1s Rusland dan ook
nog doet alsof Brandts Ostpolitik een aanvaarding is van de hegem onie van

de Sovjet-unie in hetOostblok,dan is hetbegrijm lijk datJoegoslavië zijn
stekels opzet. Daar beide landen echter ook behoefte hebben aan verm inde-
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ring van de sppnningen op de Balkan - Rusland in verband m etde Chinese
dreiging en hetverlangen naareen Europeseveiligheidsconferentieen Tito om

tijd te krijgen voor zijn politieke hervormingen en hetverbeteren van de
econom ie- vonden zi
jelkaarin een communiquéwaarinoversamenwerking
en niet-interventie werd gesproken en Tito zelfs een uitnodiging kreeg om

naarMoskou te komen,diehijaanvaardde,zijhetdan pasvx reen tijdstip
na zijn reisnaarde Verenigde Staten.Wijkunnen onsmoeilijk voorstellen,
datBrezjnev enthousiastoverzijn succesnaarMoskou istemggekeerd;beter,
datTito hetgewenstachtte grootscheepse m anoeuvreste laten doorgaan om

deparaatheidvanzijnvolktetonen.
PresidentPodgorny N isdenaarH anoi,waarhi
jdeNoord-vietnameseregering
verzekerde van de voortdurende steun van M oskou op m ilitair en vooralop
econom isch terrein en zo de invloed van Peking enigszins trachtte te neutraliseren.Hijm aakte echtertevensvan de gelegenheid gebruik om nog eensde
nadruk teleggen op dewensvan de Sovjet-uni
eom tekomentoteenvriend-

schapmlijkeregelingvan degeschillenmetdeChinesevolksrepubliek.
Podgomy deed ditop een tijdstip daterallerleigeruchten overdetoestand in
comm unistisch China de ronde deden naar aanleiding van de plotselinge versobering van de 1oktoberfeesten,de nationale herdeA ingvan de overwinning
van M ao.Als reden werd de slechte econom ische toestand genoem d, m aar
weinigen geloofden dit.M en weeserop,datgeen van deleden van hetPolitbureau zich gedurende enkele dagen van dem aand septemberin hetopenbaar
vertx nd had evenm in alseen van de m ilitaire topfiguren en dat het lucht-

verkeerboven Chinaenigetijd wasstilgelegd.W erd degrote paradeafgelast
omdatereen internemachtsstrijd woedde in de topvan departij?W asMao
overleden?Ofwasde toestand aan de Chinees-Russischegrensplotseling ver-

scherpt?Hetwasbekend,datdegematigdepolitiekvanTsjoeEn-laitegenstand
had opgewekten m en hield rekening m eteen poging om hem uit de leiding

teve- ijderen;ditzou dan moetengebeuren onderleidingvan deaangewezen
opvolger van M ao,Lin Piao,die 65 jaaroud is en wiens gezondheid veelte
wensen overlaat.Zijn prestigedaalde,toen hijin deCulturele Revolutie van
1966 tot'69 de schuld kreeg vanbepaalde excessen dooruiterstlinksegroepen

bedreven en men achtte hetmogelijk,dathijzou proberen zijn invloed te
herstellen.Voorzovermen kan nagaan isditnietgelukt;TsjoeEn-lai- ook
al73jaar- lijktmachtigerdan ooit.Erwaren ookgeruchten rondom hetin
ongenadegeraaktevroegerestaatshoofd LioeSjao-Tsji,die ontvluchtzou zijn
aanzijnbewaking,hetgeenweerinverbandgebrachtwerd meteen opgeheimzinnigewijzeverongeluktChineesvliegtuigboven Mongolië.Waterwerkelijk
aan dehand isgeweestofnogis,weetm en niet,m aarde positie van Pekingis

belangrijk genœg om uiterstnieuwsgierig tezijn.Tenslottezou Nixon ereen
bezoek gaan brengen en hetismogelijk,dateenvan deredenen voorde een
paardagen geleden aangekondigdenieuwe reisvan KissingernaarPeking isom

tegaanuitzoekenbijwieNixonnupreciesopbezoekzalgaan.
DeAlgerijnsereisvan premierKosyginvermelddenwijreedsboven;natuurlijk
probeerthijhierdeRussischeolie-belangentebehartigen doormeereconomi-
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schehulp tebieden.VervolgensgaathijnaarCanada en schijnthijook de
Algemene Vergadering van de V .N .in New Y ork te willen bezoeken.Daar

wordtonderdenieuwevoorzitter,deIndonesiërMalik- hijbehoordetotde
jongerendiein 1945Soekarnoen Hattadwongen deonafhankelijkheidteproclam eren - o.a.de kwestievan de toelating van Peking behandeld.Hetisde
vraag ofhettwee-china-plan van de Verenigde Staten kansvan slagen heeft;
steedsm eerlanden verklaren zich voorstander van de erkenning van Peking

a1s enige vertegenwoordigervan China en mogelijk bereiden de Verenigde
Statenhun terugtxhtreedsvoormetdeverklaring datzijFormosa nu niet
willen uitstoten,maartijdnodighebben om TsjiangKaiTsjekzovertekrijgen
dathijzich na verloop van tijd terugtrektuitde V.N.Hetisnatuurlijk niet
te verwachten,datKosygin za1 proberen de toelating van Peking tegen te

werken - cf.deuitspraken van Podgorny in Hanoi- maarwelza1hijdoor
zijnaanwezigheid in deVerenigdeStatenNixon ertoewillen brengenhem uit
tenodigen vooreen gesprek.Rusland iserop gebrand om een topgesprek met
de Verenigde Staten te hebben voordat Nixon naar Peking gaat om zo het

belangvandezevisiteeenbeetjeaftezwakken.Washingtonvoeltechterweinig
vooreen dergelijketop,daarhetrekeningmoethouden metgevoeligheden in
Peking.

Zuid-Vietnam
Inseptemberzijn hierpresidents-tverkiezingen'gehouden.Aanvankelijkwaren
er drie ku didaten;de eerste die zich terugtrok,was generaal D uong Van

Minh,omdathij- nietten onrechte- de regeringbeschuldigde deverkiezingen te willen vervalsen.Vice-presidentKy wasvolgensde hoogste rechters

telaatmethetindienen van zijn kandidatuur;laterkwamen naeen Amerikaanseintewtntiedezelfdeheren totde ontdekking datzijzich vergisthadden en
probeerde de Am erikaanse am bassadeur, Bunker, alsnog K y over te halen
toteen nieuwe kandidatuurom zo een verkiezing m etéén kandidaatte voor-

komen,maarhijhad geen succes.A1senige kandidaatbleefoverde huidige
presidentThieu,die dan ook vooreen nieuwe ambtsperiode van vierjaren
werd gekozen.Hijmaaktehetechterte mooitoen hij90% van de kiezers
achterzich beweerdetehebben;inde afgelopen maanden wasalte duidelijk
gebleken,datgrote delen van de bevolking hetnietm etThieu eens waren en

dathetvoorhem slechtsviaintimidatiemogelijk zou zijn een meerderheid te
behalen.Een paskwil van een verkiezing,waaraan de V erenigde Staten nog

steunverleendenook;zijdreigden zelfsmetstopzettingvan militairehulp als
menzouproberenThieu metgeweldteverdrijven!Levededemocratie!

N ederland
R egeringsprogram :Bezuinigingen
Op 3augustuslegdepremierBiesheuvelvoordeTweedeKamerzijnregerings-
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verklaring af.Natuurlijk legdehijerdenadruk op dathetprogram van zijn
kabinetgeen geweld deed aan hetdoorinform ateurSteenkam p sam engestelde

regeerakkoord en weeshijop devoortdurende samenwerking metde fractievoorzittersvan devijfpartijen bijhetopstellen van hetregeringsprogramma
en de samenstelling van hetkabinet,reden waarom hijmeende te mogen
spreken van een parlem entaire regering.
Desodazeconomischeen financiëleparagraafwassomber;de steedsverder-

gaandeinnatie,deoverbesteding,deloon-en prijs-stijgingeneneentekortvan
ruim tweemiljard op debegroting voor 1971dwingen deregering totmaatregelen a1sbezuiniging op regeringsuitgaven om zo tenm inste te proberen de
m iddelen tevinden voordringend nieuwevoorzieningen en verdertotpogingen

om hetgeorganiseerdebedrijfsleveninteschakelenom deinkomensinflatieeen
halttoe teroepen.M inisterBiesheuvelkondigde in verband m etdeze som bere
toestand een aantalm aatregelen aan;zo za1 de overheid zich m oeten gaan
bezinnen op een he- aardering van haartaken en m oeten kom en tothetop-

stellenvaneennieuw prioriteitenschema.Belangrijkwasookdeinvoeringvan
hetprofijtbeginsel,krachtenswelk men deonkosten van bepaalde overheidsdiensten in eerste instantiewillaten betalen doorhen die ervan gebruik m aken;

inditkaderzoudenwijookwillenplaatsendeverhogingvancollegegeldenvoor
hetwetenschappelijk onderwijs,waarbijzelfsovereen vervijfvoudiging werd
gesproken.D itlaatste zou o.i.nietstroken m et de elders in de regeringsver-

klaringvermeldestellingoverdedemocratiseringvan ditonderwijs;detegelijk
aangekondigde vernieuwing van hetstelselvan studiefinanciering zalvoor grote

middengroepen moeilijk voldoende ruimtebieden om aan ditonderwijsdeel
te nemen.

Hetdebatdatopderegeringsverklaringvolgde,wasvrijmat.Tebegrijpen,daar
men lieverwachtteop detroonrede en demiljoenennotatergelegenheid van
de opening van de zitting van de Staten-G eneraal in septem ber. W e1 waarschuwde de prem iernog dathetreedsvermel
detekortvoor1971waarschijnlijk

groterzouzijn.
Ditbleek in demiljoenennota inderdaad hetgevalte zijn;deruim tweemiljard bleken ernubijnaviertezijn envanzelfsprekendkwam a1svoomaamste
vraag,hoe het te verklaren is dat ex-m inister W itteveen kort voor de verkiezingen in april de toestand zoveel gunstiger m eende te kunnen voorstellen.
Oppositie-leider Den U y1weet de deplorabele toestand van 's lands financiën

geheelaanhetregeringsbeleidvan hetkabinetDeJong,datopviervandevijf
huidigeregeringspartijensteunde;hijvroegmedenamensD '66endePPR een
diepgaand onderzoek naar de oorzaken van ditplotseling zoveelgrotere tekort.
Devraagofditzou m oeten gebeuren dooreen apartin testellen parlementaire

commissie ofdoordenormaleKamercommissievoorrijksuitgaven werd tenslotteten gunstevan de laatstebeslist;deze staatondervoorzitterschap van de
PvdA -oud-m inistervan financiën,Vondeling,en isvoor deze gelegenheid uitgebreid van 14 tot17 leden.

Naasteen aantalbezuinigingen - op onderwijso.a.doorgrotere klassen bij
hetberœpsonderwijs,verminderingvan hetaantallerarenlessen bijhetvoort-
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gezetonderwijsen drastische beperking van de investeringen in de scholenbouw,waardoorde kwaliteitvan hetonderwi
jssterk za1wordenbenadeeld
komen ereen aantalbelasting-en accijns-verhogingen.Vreem d doethet aan,
datde in betere tijden besloten teruggave van de inflatie-correctie voorde
inkomstenbelastingop 1januari1972toch doorgaat.Dezeheiligekoevan de
VVD (VolkspartijvoorVrijheidenDemocratieen nietVerbond,zoalsabusievelijk inhetaugustusnummeristerechtgekomen)wordtwelbeperkttot80%,
m aarzou o.i.in dezeom standigheden beter geheelachterwege hebben kunnen

blijven.DeVVD verbindtechterhaardeelnameaanderegeringaanhetdoorgaan Van deze correctie.
D eclub van Biesheuvelstaatvooreen zwaretaak;om deloon-enpri
js-ontwik-

kelingafteremmenheeftzijreedseenberoep gedaanopwerkgeversen werknemersom huneisentematigen.Inprincipezijndedriegroeperingenheteens,
maarbijdeuitwerking kondigen zich demeningsverschillen alaan.Volgens
dewerkgeversmogen delonennietmeerstijgen dandekosten van hetlevensonderhoud.Dewerknemerswensenechterookeen - zijhetgeringe- reëele
verbetering;zijstellen daarbijenkeleeisen,waarondernietdoorgaan van bovengenoem de inflatiecorrectie en m et dit geld meer huizen bouwen.En dit
leverttwee conflictpunten op.

11 - 10 - '71

J.Oomes

België
Parlem entsontbinding
H et is een merkwaardige gewoonte geworden onder Brusselse politici, een

lofboek overzichzelfte laten schrijven terwijlzijvolop bezigzijn hun leven
rijk tevullen.Alzo deed ook Simonet,in zijn boek genoemd:CeBruxellois.
Op m aandag 13 september is ereen receptie om het boek te dopen.Leburton,

devoorzittervan de BSP,verschijntdaaren legter- volgenseen verhaal
inDeStandaard- naverscheideneglaasjesenkelemerkwaardigeverklaringen
afaan hetadresvan de CVP.Een redacteurvan hetBrusselseweekblad Pourquoi#r ? luistertm ee en slaagternadien in hem de biecht afte nem en.Op

22septemberverschijnthetinterview,daagsvoorhetgrotetopoverlegtussen de
regeringenderegeringspartijen.DeCVP toontzich boos.Leburtonmoetzep
gen datdejournalisthem slechtverstaan heeft.Maardatpastdezekeerniet
in Leburtonspolitieke spel.Duszwijgthijen deCVP blijftthuis.Geen topoverleg.Binnenin hetregeringssanhedrindeclameertEyskensvoorzijncollega
Cools:dWatmoeten wijnog verder zoeken?'.Hun jassen worden gebracht.
Langs de keukenuitgang vertrekken zij naar Zijne Majesteit,pas terug uit
Oostenrijk.In denachtvan 24 septemberwordtmeegedeeld datde Koning de

Kamersontbindt.Watzijn goed rechtis,volgensartikel71van degrondwet.
H et parlem ent zelf werd niet geraadpleegd.D e regering neemt geen ontslag.
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Binnen de veertig dagen m oeten erverkiezingen kom en.M etverbazing hebben

deBelgenditallesaanhoord.Zodikwijlswerddevalvanderegeringvoorspeld,
m aarhetinitiatiefvan deregering kwam toch nogergonverwacht.Erwasechter

geentijdvoorprotesten.Deverkiezingen wachten.Waarom ditalles?
Koel,nuchter,beredeneerd,heeftdepartijpoliticusde balansopgemaaktvan
hetregeringswerk,hetwit-en-zwart-beeld samengesteldvandepolitiekesituatie.
Klmerontbinding was het besluit.A 1s voom aam ste gewichten liggen in de
weegschaal: de comm unautaire problemen, de regionalisatie, de financieel-

economischesituatie,en deverstandhoudingin deregeringspartijen.
De com munautaire problem en. 1.Op cultureelvlak kan D3en Zeggen dathet
federalism e werd doorgevoerd.Erwerden uitvoeringswetten gestem d.De cul-

murradenkunnen startenop 1december.Doorflaminganten(en wallinganten)
za1ditvermoedelijk gunstigonthaaldworden.Ditiseen positiefelementvoor
de regeringspartijen,op voorwaarde datdie gunstige sfeer nietvertroebeld
wordt tussen nu en de m aand aprilof meivan hetvolgende paar,wanneer

normaaleen nieuw parlementgekozen moetworden.Maarin die tussentijd
moeten er nog enkele punten aangepaktworden die alleen m aar herrie kunnen
m eebrengen:het afsluiten van een cultuurpakt en de begroting van cultuur

waarbijdeknoop dientdoorgehaktoverdeverdelingvan dekredieten tussen
de cultuurgem eenschappen:60/40 of 50/50? H etwas in het belang van de

regeringspartijen naarverkiezingen tegaan vöördieneteligekwestieswerden
aangepaktofvolledig afgewerkt.
2.De BSP heeftde CV P gedwongen zich uitte spreken over de V oer.D at
WaSVFOC#CFZO Ovefeengekozien,zAaardeCVP w aserniethaastig mee.In de

Voerstreek de vrijheid van taalinzake administratie en onderwijs invoeren
zou echterdoorheelwatV lamingen nietgenom en worden.H et gevaar dreigde
dat de Cvp-parlem entairen de regering niet zouden volgen. Het zag er naar
uitdathetparlementnaaraanleiding van deze kwestie de regering zou wandelen sturen.In datgevalzou ook de positieve indruk van de cultuurautonom ie
worden geau uleerd.D at was een argum ent om het om gekeerde te doen:de
regering zendt zelf hetparlem ent naar huis.
3. Hoe weegtBrusseldoorin de balans? Er is positief en negatief.Het geheel
doetwat aan a1s een warboel.Erzi
jnwelevenveelVlamingena1sFranstaligen
in hetuitvoerend college van de agglom eratie,m aar de éne stem van de waar-

schijnlijk eeuwig Franstalige voorzitterza1altijd doorslaggevend zijn.In het
college is ereen evenredige vertegenwoordiging van alle partijen,wat een
politiek immobilismedoetverwachten.Deivrijheid van hetgezinshoofd'werd
hersteld,m aarvoor de Vlamingen werd een begin gem aaktm eteen culturele
infrastrucm ur.De idefinitieve'inperking van hetBrusselse tot 19 gem eenten
za1echterwelflink de doorslag geven in de goede richting.Een sterke troef

vx rderegeringspartijen,maardan op voorwaardedatzenietvaltovereen
comm unautair probleem .
Conclusie:aangezien de W aalse socialisten geen uitsteldulden voorde regeling

van deVoerkwestie,en deCVP-PSC hieroveronvermijdelijk verdeeldzouden
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worden,washetnoodzakelijkhetparlementteontbinden,wildemen deregeringspartijeninstaatstellenmeteenpositievebalansinzakedecommunautaire
problematiekvoordekiezersteverschijnen.
De regionalisering.1.Belgiëwordtgeregionaliseerd.Ingedeeld in drie gewesten. Het principe staat in de grondwet,m aar aan de uitvoering moet nog
worden begonnen.H iervoorontbreekthetminimllm a= eensgezindheid,waar-

bijdetegenstellingenzoweltussendepartijenalsbinnene1kderpartijenliggen.
h elkepartijzijn erunitaristen en federalisten.Msnnen zoalsVan Eyndeen
Leburton voelennietsvoorwerkelijk autonomegewesten.IndeCvp-top werd
oorspronkelijkgedachtaan eenunitairestaatmetsterkedecentralisatienaarde
provinciestoe.D e idee van de drie gewesten kom tnietvan haar.D e federa-

listen blnnen deze tegenstroom moeilijk overwinnen omdat hun visies de
partijen tegen elkaar opzetten.De consequentiein de formule derautonome
gewesten is im m ersdate1k over eigen m iddelen beschikt.V ooreen achterge-

bleven gewestkan ditnietbetekenen <zijn eigenmiddelen',wantdan blijfthet
eeuwig achter.Nu beschouwtW allonië zich a1s achtergebleven.Dus wensthet

financiëlemogelijkheden waarhetautonoom overbeslist,maardie ook van
elderskom en.D itstandpuntverdedigen W aalse socialisten.M aarditisonver-

teerbaarvoordeVlaamseCVP.Zowerdhetvoorderegeringonmogelijk om
art.107 quatervan de grondwetuitte voeren.
En dan?Alleszins deCVP zi
eterheilintijdtewinnen.Desocialistenwillende

economischedecentralisatiemetdeGERS(GewestelijkeEconomische Raden)
endeGOMs(tGewestelijkeOntwikkelingsMaatschappijen)etcetera.Oorspronkelijk wasdeCVPnogalnukkigom dituittevoeren.Zezou lievergewacht
hebben om allesineensin 107 quaterte regelen.M aarnu wordterplotseling

een anderliedje gezongen.De Economische Raad van Vlaanderen schiet op.
Een statuutvan de G OM swerd klaargem aaktdatde provincieraden in staat
steltaan hetwerk te schieten.W ehebben deindruk datde CVP dekansziet,
terug te keren naar haar eerste liefde:decentralisatie naar de provincies toe.
Tactisch betekent dit:eerstvan de econom ische decentralisatie een voldongen
feit m aken en daarna 107 quater aanpassen aan die toestand.D e GER wordt

dan infeitehetgewestmetzeerweinigbevoegdheid.Heteigenlijkewerkinstrumentworden deGOM s,die perprovincie georganiseerd kunnen worden.

Vooreen keerpasthetin dekaarten van deCVP de BSP vrijspelte geven.
Alleen m oethetdebatoverdeuitvoering van 107 quaternu afgekoeld worden.
Erkan toch geen akkoord kom en op ditogenblik.M aar welke m otieven kan
een regering aanhalen om de discussie te weigeren? Parlementsontbinding is

dezetdiehetvoorafberekendespelmogelijk moetmaken.
2.Een punt waarop de regering gewoon m islukte, is het statuut van de
agglom eraties en federaties.Hetm erkwaardigste echter is dat die m islukking

haarnietkwalijkgenomen,maareerdera1sgoedpuntwordtaangerekend.
Hetza1nogwe1watduren eerhiereenbelangrijkehervo= ingkan gebeuren.
M etvervroegdeverkiezingen heeftditdan ookrechtstreeksnietstem aken.W el

moetmenstellendatbijeen ernstigeaanpakdebetekenisvandeagglomeraties
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en federatiesgezien m oetworden binnen hetconceptvan de driegewesten en

de heleregionaliseringsoptiek.En om hiermee van startte gaan zijn er dus
eerst verkiezingen nodig.

Dejinancieel-economische sîtuatie.1.De BTW deed hetvrijbehoorlijk in
België.Erisslechts5miljardminderopbrengstdan voorzien,terwijldeweerslag op de prijzen,tenminste officieel,ook weernietde spuigaten uitloopt.
Vanafnieuwjaar'72 moetechterbegonnen worden metde detaxatie van de
stocks ((9 miljard per jaar,drie jaar lang),van de uitvoer (4,5 miljard)en
mogendeinvesteringenvoor20procentmeerwordenafgetrokken (4miljard).
Ditbetekent17,5 miljardminderinkomsten,watoorspronkelijk we1voorzien
wasin de aanslagvoeten van deBTW en deklassenindeling derprodukten.M aar
onderpolitieke druk werd een en ander gewi
jzigd.Nu staatderegering voor
hetprobleem datze357,8miljard aanuitgaven voorzietin haar begroting '72.
m aar slechts zeker isvan ongeveer 340 mi
ljardinkomsten.
2. Het koor van de economisten voorspeltniets goeds voor 1972.Er kom teen

verlaging van deconjunctuur.Ook de dollarcrisiszalschaduwen werpen op
onze uitvoer.D e m eest zwartgalligen onder de econom isten vrezen een cum u-

latiefeffectop wereldvlak en maken vergelijkingen metdeaankondiging van
de wereldcrisisvan de jaren dertig.De regering staat dus voor een dubbel
probleem:17,8miljard meerinkomsten vinden en een econom ische inzinking
keren in een relance.Beide zi
jnnatuurlijkaanelkaarverbonden.
In deregeringsbalansgeeftdezesituatie duidelijk een doorslag in derichting
van deonmiddellijkekamerontbinding:
De regeringspartijen duldengeen belastingverhogingvlak voordeverkiezingen;hetisechtergevaarlijkhiermeenogbijnaeenjaartewachten.
Deeconomischeevolutieisop ditogenblik nognietzoduidelijk;debegro-

-

ting voorziet reeds een im puls langs overheidsinvesteringen;waar en hoe het

bedrijfsleven geholpen moetworden,kan beterlater beslistworden'
,erlijkt
minder risico te zijn wanneerernu een verkiezingsperiode komttijdenswelke
er geen besluiten genomen kunnen worden,dan wanneer ditvolgend jaarzou
@@

ZIJH.

De financieel-econom ische relance vraagt een sam enhangende planm atige

aanpak op halflange termijn.Zulk een plan steuntop fundamentele politieke
opties:wie za1de tekorten betalen? gaat m en naar grootse nationale besparingen? Kom ter een austeriteitspolitiek? G aat men naar een nieuwe organisatie
van het econom isch leven langs de gewesten? W ie zal deze opties nem en?
Eyskens-cools nu en voor de volgende regering m ee? W aar halen ze dan de
m iddelen?OfwordthetV an den Boeynants-sim onet?
H et politiek klim aat is er helem aal niet naar om nog plannen te gaan

makenop half-langetermijn.
Departqen.Men zegtdathetvertrouwen tussen deregeringspartijen zoek is.
Hetprobleem lijktonsdiepertezitten.Degrondwetsherziening iseen compromis.Er werd een m iddenweg gezocht tussen fundam enteeltegengestelde

visies.Paszijn deteksten klaarofdeuitvoeringervanroeptdetegenstellingen

weerop,en nupasdefinitief,wantwaternugebeurtza1tastbaarzijn.Binnen
elkepartijstaanpolitiekemannen tegenoverelkaarm etdenekharen overeind.
Rustigebesluitvorming isonmogelijk geworden.Eristijdnodig.Dekampers
m oeten tem g naarhtm hoek gestuurd worden om hun wonden telikken,m aar
vooralom hun aanhang te tellen.W ie isnu de sterkste?W elke visiedientuitgeyverkt?W ie kom ter straks aan de m acht?

Enzokomenweaan diteindresultaat:verkiezingen,waarbijderegeerdersons
eigeiijk vragen de genomen optiesgoed ofafte keuren.Men verzoektons
aantewijzenwiegelijkheeftendusmorgendemachtmoetkrijgen.
H oenuchter,koelen beredeneerd ditbesluitook genom en werd,eriseen keer-

zijde aan.

M iktm en op statusquo ?
W anneerwijde gebeurtenissen rond deze politieke mijlpaalvan op afstand
beschouwen,dan weten wijnietgoed ofhethiergaatom heteindevan een
periodediegekenmerktwasdooreenbeginnendepolitiekebewogenheid bijde
burgers dan we1ofditverloop een escalatie zal uitlokken in het onbehagen

bijdejeugd en wellichtook bijvelen diewe1eensmeerverontwaardigd zijn
om de gangvan heelwatzaken in hetland.

Hetvalthaastniettebetwijfelen datdebestaandemachtsgroepen zich nade
kom ende verkiezingen bestendigen in een nieuw m andaat.N orm aler is dat

regeringspartijen metdevlottendemassain onmin raken dan datzijversterkt
uitdekiesstrijd treden.Doch ditmaalishetspelzo handiggesmeld,datalle
kansen voordetoekomstopen blijven.Deuitvoerendemachtheeftalleinitiatief
aan zich getrokken terwijlde kamersnog metvakantie waren.Hetisachter
gesloten deuren en niet op de politieke tribune dat de besluiten genomen
werden.Het feit dat dit volledig kon gebeuren zonder parlem entaire controle

heeftongenoegen geschapen bijvele kamerleden en senatoren,die zich toch
nog steeds de tgeroepenen van het volk'voelen en graag tenm inste formeel
nog erkend willen worden.

Hetvoordeelvanhetinitiatiefwordtdoordeoppositiebenijdenzijspreektdan
ook verontwaardigd over tm achtsm isbruik'en dvaandelvlucht'en kan verder
nagelbijten.Concreetkan zij de regering weinig verwijten,aangezien het
openbaar debat nog niet begonnen was en de m eningsverschillen dusnog niet

publiek totuitingwaren gekomen.Maardezevan partij-oogpunthandige zet
heeftmeervoeten in degrond,wantook devernieuwersin departijen wordt
depasafgesneden.Dezenmoeten immersallesbijdebasishalen en datbenadeelthen tegen de getrainde krachten van de gevestigde parti
jen.Zijkrijgen
niet eens drie weken voor propaganda,program m a en kandidaatstelli
ng.Zij
zullen moeten improviseren,terwijlde gevestigde partijmensen een beroep
kunnen doen op hun m et de knepen van het vak vertrouwende m anagers.

Hetprogrammawerd Sondermoedersvleugels'tijdigklaargestoomd in studiediensten en commissies.om deburgernog tepolsen isergeen tijd meer.En
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watdekandidaten betreft,eenui
tgebreidepollisnietmeermogelijk,maarook
interactie tussen leiding en basis i
serditkeernietbij.Erza1duidelijk alleen
vervangen worden, weinig of niet vernieuwd.
Belgiëm ag zich verheugen in een komendekalmewatkorteverkiezingsstri
jd.

Drieweken voordegrotekermisweetdebevolking nauwelijksdatvan haar
watgevraagdza1worden.Geen nood,binnen dezeultiem edrie weken kunnen
nog heel wat boodschappen van boven naar beneden worden doorgeseind.

Hetzwartebolletjezaluiteindelijk doorgaan voorhetdemocratisch gebaarbij
uitstekwaarbijdeburgeroverzijn vertegenwoordigersbeslisten deze de vrijbriefkrijgenom deregeerdershunvertrouwenteschenken.
Bijditallesvaltteverwachtendathetgevoelzich zalversterken datdeburger
metpolitiekeigenlijknietstemaken heeft.Dede-democratiseringstendenskent
gewoon haar verderverloop.D e techniciteitvan de problem en,hetniet voldoende doorstrom en van de inform atie,het gebrek aan altem atieven en het

feitdatgeenwerkelijkekeuzewordtaangeboden,beletten deburgertekomen
totwerkelijkepolitiekebelangstellingenengagement.
Oppositiepartijen raken wellichthun troeven kwijtbijeen nieuwe regeringsformatie.Actiegroepen halen alleen kleine toegevingen en worden metlichte

koerswijzigingen geneutraliseerd.Dolle Mina'sen anderevrouwenbewegingen
vergaathetalniet anders.Tendensgroepen die de bestaande m achtsconcen-

tratie a=klagen,zijn predikersin de woestijn.Bijgebrek aan kanalen wordt
hetweinige datleeft onder de bevolking irrelevant.Zelfswanhoopsdaden als

de diefstalvan die prachtige VermeerdoorTijlvan Limburgen zijn losprijs
van 200 miljoen BF.voordehongerli
jdersvan Oost-pakistan verworden tot
folklore,allemaatschappijkritiekenonrechtindewereldtenspijt.
9 -10 -1971

Rita Jolie-M ulieren W ard Bosm ans
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D e realiteitvJa het

socialistisch realisme&

kritiseren.Zelf streeft men er naar de
kunstenaargeheelin dienstte stellen van

de maatschappij,zodat hijdustotkri-

tiek niet m eer in staat is.Het eerste is
W ie Zch bezighoudtmetdekunsttheorie een doel waarnaar bewust gestreefd
en de kunst uit de communistische lan- wordt. De rede van G.M arkof op het

den,krijgt vlug de indruk dat hij te laatste schrijverscongra benadrukte dat
maken heeft met een irreële wereld vo1 zeer sterk.Het laatste echter,de onm o-

tegenspraken.Daarvoorzijn verscMllen- gelijkheid om kritiek uit te oefenen,is

de gronden. Om te beginnen theoreti- een ongewild resultaat, omdat steeds
sche.In een recentartikelschrijftErwin weerbenadruktwordt dat dekunstdient
Pracht nog eens: 'Indem wir die sozia- om de maatschappijte veranderen.Op
listische Kunst a1s ''
A bbild''# ''W ider- deze verant
woordelijkheid van de kunspiegelung'' bestimmen, heben wir un- stenaarweesop hetschri
jverscongresde
zweideutig ihre frkcnnfnfyfunktion her- jongere Jevtoesjenko.
vor. Und sie ist zugleich schöpferische Merkwaardigerwi
jzezien echterdecomrâtigkeit'. Zeer in het kort wordt hier munistische theoreticiuithetOosten niet
nogmaals herhaald wat steeds het pro- in dathun werkel
ijkemoeilijkheden een
bleem was:de kunst is een deelvan de uit
vloeisel zijn van de praktijk.W aarideologische bovenbouw die voortvloeit schi
jnlijkdoordatinhun leerdewoorden
uit de economische onderbouw, maar afbeelding en weerspiegeling zo'n grote
toch verscMlt zij bijvoorbeeld van de ro1 spelen,is de leer toegespitst op de
godsdienst en de politiek.W aarin steekt schilderkunst en de letterkunde.In werdit verschil? Een vraag die men totnu kel
ijkheidspeeltin htm landen echterde
toe niet heeftkunnen oplossen.
bouwkunst de allesoverheersende rol.
Dit probleem wordt nog toegespitst Nietalleen datbeeldhouwku sten schildoordat m en Zch bewust wi1 afzetten derkunsteen volkomen dienende of ontegen de kunstvan hetW esten.Gedeel- dergeschikte ro1 spelen, m aar ook de

telijk hangt dat samen met onbekend- letterkundewordtervooreen belangrijk
heid met die kunst,gedeeltelijk berust deel door beheerst.In een recente bundatop gronden waarop hieronderwordt
teruggekomen.M en zietin e1k gevalniet
in dat de kunstenaar in hetW esten een
excentrisch mens is,die daardoor in de

del, Ich nenn euch mein Problem van

jonge dichtersuit de DDR,blijkt ook
weer duidelijk dathetleven in de moderne stad hun hoofdbron van inspiratie

maatschappijgeaccepteerde normen kan isl.Georg Piltz's beschouwingen in M it
*Helaasishetnietmojelijk om illustratiesaan ditartikeltoe te voegen.Bijalle bouwkunstin deSovjet-unie lsde kleurvoordeindruk beslissend.Dezeersubtielenuanceszijn
fotografisch bijna niet weer te geven.
1 Ich nenn euch lnein Problem.Gedichte derNachgeborenen 46 junge,in derDDR lebende Poeten der Jahrgönge 1945-1954,Verlag Neues Leben,Berlin,1971,174 pp..

derKunstcu/du und * 2gaan ook he- voormalige beurs. Op een huis aan de

NewskyprospektinFlorentijnsestijlkan
Nu hebbenwijin hetW esteneen onvol- men zelfs het wam n van de M edicitelemaaluitvan de bouwkunst.

doende inzcht in de bouwkunst van de rugvinden. De Izaak-kathedraal en de
Sovjet-unie,die ook bepalend isgewor- Kazan-kathedraal kopiëren bewust Roden voor een aantalandere staten in het me.Deei
nduitslag isoy heteerste geOosten. Te vlug stellen wij deze stijl zicht œn soortwonderlllk mengsel van
zondermeergelijk meteen soortarchi- naar rococo lom nde barok met classi-

tectuurdatwijbijonsbijvoorbeeldken- cisme.Maarmet een vreemd tintje.Er
nen in de stations van Den Bosch,Nij- isnamelijk zonderenigebeheersing vermegen en Vlissingen.De achtergronden sierd.De muren Zjn i
n helle kleuren,
van de communistische bouwkunst, zo- groen,geel,geschilderd en men schrikt
a1swijdie vooralkennen uitafbeeldin- er niet voor terug,zoals men vooralin
gen van de vroeger Stalinallee geheten de czarenpaleizen van Petrodvorets kan
straat te Berlijn,zi
jn echter totaalan- zien,koepels en sculpturen te vergulden.

den.M en moet daarbij bedenken dat Ditgebrekaanzelfbeheersing bijdeverer verschillende soorten stalinistische siering maakt op ons een barbaarse in-

bouwkunstbestaan.Bij ons is eigenlijk druk.
allœn deRussischevariatiebekend(Sta- De Russisch-stalinistische stijl is nu in
linallee, Universiteit en ministerie van wea n niets anders dan een in hetm obuitenlandse D ken te M oskou,M oskou- mlmentaleen hetreusachtkevoortzetten

semetro).Dezestijlgaatuitvan watik van de Petersburgerstijl.Er zijn echter
het'Petersburgerideaal'zou willen noe- in de Sovjd-unie andere stalinistische
men.Hd oude Petersburg wordt in Le- sti
jlen.Zo is in Oezbekistan een neoningrad op uiterstzorgvuldi
gewijze ge- nzosEnx stijl ontwikkeld. Georgië en
conserveerd. Terwi
jl het oude Moskou vooralArmenië kregen œnbouwstijldie
zonder enig gevoelvoor piëteitgewoon eng aansl
uitaan derondboogstijlvande
wordtgalooptom plaatste maken voor oude Armeense kerkbouw.Belangri
jk is
een m oderne stad, werd Leningrad na daarbijdatook de ornamentiek van de
de ve- oestende belegering steen voor
steen in de oude toestand hersteld. In
de binnenstad is vri
jwelgeen voorbeeld
van stalinistische kunst te vinden. De

moderne intemationale stijlvinden we
alleen in hetFinlandstation en een nieu-

we kaderschool voor de partij bij het
Smolny. Soms, zoals in het M oskouer

station,vinden wedezebeidestijlen achter een geveluitde czarentijd.

volkskunstin de bouwkunstwerd opgenomen. Het reusachtige Leninplein in
Yerevan, waar deze stalinistische neoarmeense bouwkunst haar hoogt
epunt
vindt, is dan misscMen voor ons bevreem dend,m aarmisthetafstotend barbaarse van de M oskouer universiteitsgebouwen. M aar vooral de plastieken,
die a1s m onumenten dienen en die hoewe1 sterk vergroot nauw aansluiten aan

W at is nu heteigene van de Petersbur- de Armeense traditie, zijn voor ons
gerstijl? Om te beginnen bewuste na- vreemd maaracceptabel.M en kan daarmaak van het W esten. M aar dan we1 bi
jspreken van een soortherleving van
van allerleisteden door elkaar.De drie de kunstvan de Perzische Sassaniden.

grachten bedoelen een kopiete zijn van De zogenaamde dooi onder Chroesjde Am sterdam se.Aan de kade van de tsjov, die zelfs niet geheel ongevoelig

N ewa is door œ n combinatie van een was voor non-figuratieve kunst3, heeft
boogbrug met een overwelving tussen vooral de Russische ktmst in œ n crisis
twee paleizen een impressie gewekt van gebracht.Bi
j de invoering van de mo-

hetgezchtop Venetië bijde brug der derne internationale (feitelijk westelijke)
zuchten. De twee pilaren van Venetië bouwkunst,zoal
s wij die nu zien bijwerden gekopieerd op hetplein voor de voorbeeld in de K alinin-prospekt in

2 GeorgPiltz,M itderKunstaujdu und du,Verlag NeuesLeben,Berlin,1971,276 pp..
3 Na persoonlijke bezichtiging stond hijeen tentoonstelling toevan hetwerk van Ernst
Neizvetny.
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Moskou,bestond gœn enkele mogelijk- het stalinistische nationaliteitsbegrip,
heid tot aansluiting bijde stalinistische waarbijvolk hetelfdeisa1staalgemœnstijl.De gebouwen in die stijl,zoalshet schap, zonder m eer is overgenomen,
HotelUkraine,dataan heteind van die
straatstnnt,worden nu aldoor de Amerikaans aandoende bouwsels overwoekerd.In Armenië b% tond we1de m oge-

zonder dat er ook maar enigszins rekening is gehouden met het opgepepte
nationaliteitsgevoelin de DDR.
M isschien kan in deze lu den de beel-

lijkheid totnnnsluiting.De ornamentiek dende kunstde ro1gaan spelen diein
die Zch ontwikkelde op de stalinistische de Sovj
et-unie noodzxkelilkerwijs aan
gebouwen,kon worden overgebracht op

de bouwkunstmootworden toegedacht.

gebouwenin deinternationalestijl,zoals In gœ n van de landen van de unie bebijhetA= œnse theater voordramati- stond een andere traditie op dit gebied
sche kunst. In Georgië werden grote
m ozaieken met om amenten, ontleend
aan de volkskunst, op moderne flatgebouwen u ngebracht.Het resultaat doet
denken aan het effect dat Carlos Lazo

*.
n de ikonens. Op het gebied van de

scMlderkunstwistmenin deSovjet-unie

niets anders te doen dan zich aan te
Passen aan de snaaak van de grote-m assa,zonder iets te doen om die sm aak te
en de zijnen wisten te bereiken bij de ontwikkelen. Als idealen gelden du
universiteit van M exico City.
schilders als Soerikov (1842-1916)met

Men mag metvrijgrotezekerheid aan- schilderijen over de Russische geschio
nem en datm en in het Russische gebied denis of Ivanov (18Y -1856) met zijn
M 1 terugkomen van de aanpassing aan '
eersteverschijnen van Christus aan het
de internationale stijl,omdatdit essen- Volk'. Het resultaat is een soort neotieelin strijd ismetdeSovjet-politiek. sentimenteel naturalisme. Een enkele
Lenins slogan 'Bolsjevisme is Sovjet- keer wordt dit soort scMlderkunstgemacht en elektrificatie', betekende dat
de modernisering van hetland door hem
a1s eerste plicht werd beschouwd. Het
was echter vooral A.Lunatscharski die
inm g datdoor modernisering hetvolkskarakter gevaar liep verloren te raken.

bruikt in œ n dienende functie voor de
bouwkunst,zoals in de voorste ha1 van
het M oskouer station te Leningrad,m et
œn soorttrompe l'oeileffK t,m> r over
hetalgemœ n kan men zeggen datiedere
integratie van deze kunstm et de bouw-

Daarom verwees hij voortdurend naar kunstofhetSovjetleven in haargeheel
mislukt is.
de nalatenscha? die eerdere generaties Toc
h gaat de ktmsttheorie uit van deze
ons op het gebled van de kunst hebben

nagelaten. Het bewaren van dit volkskarakterisalvan voorStali
nstijd altijd
een van de doeleinden van de Sovjetregering gewe>t.
W elke g> olgen œ n verandering van de
bouwkunstpolitiek voor de andere Ooststaten M lhebben,isniette voorzen.ln

de naoorlogse jaren werd daar,vooral
in Berlijn, de Russische stijl zonder
meer Overgenomen. M en za1 daar tot

een eigen nationale stijlmoeten komen,
waarbijmen danin deDDR ook toteen

schilderkunst. De interpretaties van

schilderijen zijn dan vaak heel pover.
De centrale figuur van een werk van

G.Bondzln wordtbijPiltz a1svolgtgeinterpreteerd: 'lhr rechter oberer Arm
grenzt genau Vergangenheitund Gegenwartab.Die Vergangenheitgehtbis zur
tiefsten Stufe menschlicher Tyrannei,
dem Faschismus mit seiner Konzentrationslagern. Die Gegenwart und damit
der Sozialismus und das Glûck beginnt
mit der Befreiung vom Faschismus

andernationaliteitsbegrip M 1moeten ko- durch dieSowjetarmee'
,etc.Hetisallemen. Het is merkwaardig om te Zen m aal te zien op dit werk geheten: 'Der
hoe in hetgenoem de artikelvan Pracht4 W eg der roten Fahne'. M en probeert
4 E.Pracht,SozialistischerRealismus und Leninsche Abbildtheorie,in DeutscheZeitschrijt
/fJrPhilosophie,1971,Heft6,p.755 ss..
5 Het meedragen van portretten van Sovjethelden en hettentoonstellen ervan hangtwe1
sam en m etde ikonentraditie.Op de feestdag van HH Cyrillus en M ethodius worden hun

portretten en dievan de Sovjetleiders in optochten meegedragen door Sofia.
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iets goed te praten wat niet goed te
praten is,omdat men van een verkeerd
uitgangspunt uitgaat.
Het debat met het W esten over de
bouwkunstis veel reëler.Dat men zich
verzettegen Le Corbusier's'woonmachi-

Forum
nen,hetgeen hoe dan ook een versterking betekende van de positie van de
gematigde vleugelvan de CPSU onder

de leiding van Leonid Brezjnev vlak
voor hetXM Ve partijcongres.
TijdenshetXXepartijcongresin februnes'istebegrijpen en het'
m icroregion' ari1956 werden op Chroesjtsjowsinitiadat men er tegenover wi1 stellenf, is tiefhi
storischewijzigingen in deleniniszeker œn oplossing, maar het is de ti
sche leeraangekondigd.Dezewijzginvraag of men dan ook op deze grond gen,formeel neergelegd in de resoluties
nietweervan de m oderne internationale van hetbetreffende partijcongres,luid-

stijlM1moeten afwijken.
C.J.Bochheurne

den een nieuw tijdperk in deSovjetbuitenlandse politiek in.Vreedzam e coëxistentie m ssen landen met verschillende

maatschappelijke stelsels, verscMllende

Nikita Seryejevitsj

Chroetspqow 1894-1971

wegen naar het socialisme, revolutie
zonder geweld en het loslaten van het

dogmavandeonvermijdelijkheid van de
oorlog met de <imperialistische' landen

betekenden dat de Sovjet-unie formeel
NikitaSergejevitsjChroesjtsjow waseen afstand heeft gedaan van haar ro1 van
staatsm an, œn geboren heerser en een lei
dster bij gewelddadige revoluties en
rivaal,resp.tijdgenootvan figuren zoals doelbewust vernietigster van de kapitaJ.F.KeM edy en paus Joannes XXIII. listische wereld. De betekenis van deze
Zijninitiatieven,diedewereld verander- wijzigingen,die neerkwamen op herzieden, bepalen nog steeds in belangrijke ning van het lenini
sme, werd destijds
mate de wereldpolitieke ontwikkeling. door de westel
ijke staatslieden nietbeOp hetterrein van de binnenlandsepoli- grepen, tengevolge van de neiging alle
tiek vo= de Ckoesjtsjows heerschappij politieke verklaringen van de Sovjetleieen overgangsperiode tussen het Stali- ders a1s oefeing in bedrog te beschounistische en het huidige tijdvak in de wen.Bovendien vielen de essentiële vergeschiedenisvan deSovjet-unie.Tijdens schillen m ssen propaganda en dogma
de periode van de geforceerde industri- ni
et gemakkelijk te onderscheiden.Dit
alisatievan deSovjet-unie was hetter- asped van het Xxe congres van de
reurregime van Stalin misschien onver- CPSU werd ook verdoezeld door de opmijdelijk geweest.Ditregimewasechter winding ontstaan door descherpekritiek
na de tweede wereldoorlog niet alleen die de t
otdan toe bijna vergoddelijkte
moreel onhoudbaar,maar het was ook Stalin vrijwel tot de grond afbrak.
een ernstige rem geworden op de verde- Chroesjtsjows afrekening met het stali-

re ontwikkeling van de Sovjet-unie. nismein een geheimeredeop hetpartijDaarom waren de destalinisatie en de

congres heeft in de Oosteuropese com-

implicatiesdaarvan ongetwijfeld een van munistische partij grote opwinding verde grootste en nooitmeer te herroepen
daden van de op 11 september 1971

oorzaakt.Hetprocesvan liberaliserinj

verliep in deze landen tesnelen Chroesl-

overleden Chroesjtsjow.Hijheeftin zijn tsjow verkeerde reedstijdens de zomerin december 1970 gepubliceerde herinne- maanden van 1956 in onmiddellijk geringen, waaraan een hoge m ate van vaar ten val te worden gebracht door
echtheid mag worden toegeschreven,een een behoudende groep geleid door M olaatste poging gedaan om met het Sta- lotow en Kaganowit
sj.Toen deed hijeen

linismea1stheorieen praktijkaftereke- beroep op Tito om hulp in zijn strijd
6Het'
microrejion',een groep woningen metvoorzieningen dieeen soortdorp in destad

gaan vormen,ls ook ons niet geheelonbekend, zoals bi
j voorbeeld in de Amsterdamse
M olenwi
jk.
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met zijn collegae m het Kremlin. hijde toestand niet langer in de hand
Chroesjtsjow poogde het uitzonderlijk kon houden.Eind februari1957 slaagde
gezag van hetJoegoslavischestaatshoofd Chroesjtsj
ow erin zijn positie tehersteluitte buiten doorTito ertoete bewegen 1
en enbegonhijterugtevechten.lnjuni
aan deOosteuropesepartijen meetede- 1957 werd een samenzwering van de
len,dat,a1szijmethun eigen destalini- zgn.tu ti-partij-groep'binnen hetPolitsatie te vergingen,hijten va1gebracht buro om hem aan de kantte zetten met
zou worden doorde stalinisten.Tito van

behulp van de legerleiding en het cen-

zijn kant droomde er vermoedelijk al traalcomité vedjdeld.Tijdens een dravan op tetreden a1sde aanvaarde leider

matischezittin!van hetcentraalcomité

van een min of meer onafhankelijke zdte Chro%jtslow op zijn beurt Mologroep socialistische landen in Oost-Eu- tow,M alenkow, Kaganowitsj en Sjepiropa.

M aar zelfsTito wasnietin staatde ontwikkelingen binnen het socialistische
blok tegen te houden die totde ongeregeldheden in Polen en een opstand in

Hongarije hebben geleid.

1ow uit hun jartijftmcties.In oktober
1957 voelde h1j Zch sterk genoeg om
maarschalk Zjoekow ten va1te brengen
en een jaarlaterwerddoorhem premier
Boelganin ontslagen.

In augustus 1958 achtteChroesjtsjow de

Op 23 oktober 1956 is in Boedapest de ti
jd nl
''p zelf het premierschap over te
revolutie uitgebroken. Nog geschokt nem en en formeela1s staatshoofd op te
door hetincidentmetGomulka in W ar- treden.Intussen hadden de formidabele
schau aarzelden de Sovjet leiders aan- ruimtesuccessen de wereld versteld doen

vankelijk een militaire actie op grote staan over de Sovjetwetenschappelijke
schaal tegen de rebellerende Hongaren prestaties.
te ondernemen. E1f dagen duurden de
discussies over de Hongaarse gebeurte- In 1959, toen hij œn bezoek had genissen in het Krem lin.M en was aanvan- bracht nnn de Verenigde Staten, was

kelijkbereid deregeringvan ImreNagy Chroesjtsjow op het toppunt van zijn
jn besprekingen metpresite erkennen. De ommezwaai kwam op macht.Na zi
29 oktober en daarna volgde spoedig op

dent Eisenhower volgde een ontmoeting

tMao TsjeTungin Peking.Maarde
4 novemberdeSovjetmilitaireinterven- me
tie. M en weet niet precies welke ro1 Chinese leiders waren niet bereid de in
Chroesjtsjow heeftgespeeld in de loop mei 1960 geplande topconferentie a1s

van deze tragischegebeurtenissen.Thans een forum ter regeling van de internaweetmenwe1datdeSovjetleidersin de tionale vraagstukken te aanvaarden.
jkt hetwaarschijnlijk dathet
herfstvan 1956 volkomen in verwarring Daarom li
waren gebracht en dat hetde Chinezen Uz-incident precies op tijd kwam om
ow eenadempauzeteverschafwaren die M oskou hadden overgehaald Chroesjtsj

enerzijds geen geweld te gebruiken in
Polen,maar anderzijds beslist we1 in
Hongarije.
De gebeurtenissen in Oost-Europa tij-

fen.Door zijn optreden in Parijs leek
Chroesjtsjow nietminderanti-imperialistisch geznd dan de Chinezen.N iettemin

werd de Sovjetpartijleider er doorPe-

king van beschuldigd de revolutie te
dens de maanden oktober en november hebben verraden. Tevens werd m et zo1956 betekenden voor de Sovjet-unie veel woorden verklaard dat China van
een politieke tegenslag van de eerste plan was het leiderschap van de interorde. Onder leiding van M olotow,Ka- nationale communistische en arbeidersganowitsj en Malenkow werd tegen beweging over te nemen.
Chroesjtsjow een machtige oppositiege- Van 1960 af was het vrijwelonmogelijk
vormd.De werkelijke regering van de Chroesjtsjows binnen- en buitenlandse

Sovjet-uniewasinnovemberen decem- politiek te begrijpen zonder rekening te
ber 1956 en in januari 1957 in handen houden met zijn strijd <op leven en
van bovengenoenlde leden van het par- dood'met de Chinezen. A1 die jaren
tijpresidilxm. Zij zouden een teleurge- moest hij met de militante anti-ameristeldeChroesjtsjow hebben verweten dat kaanse politiek van de Chinese leiders
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rekeing houden bijhetbepalen van Zjn terpretatie door president Kennedy van
politiek tegenover hetW esten.
œn vurigeredevoeringvan Chroesjtsjow
Einde 1962 wilde Chroesjtsj
ow hetstra- ten gunstevan çnationalebevrijdingsoortegische nadeel van de Sovjet-unie te- logen'.M en ging de communistischeuitgenover de Verenigde Staten door 1- daging in Vietna Zen a1s een door
stallering vu raketten van middelbare M oskou en Peking gezxmenli
jk gdnspireikwijdte op Cuba ongedaan m aken. reerd beleid.M aar in die rede heeft de

Peking beschuldigde Chroojtsjow als SovjetpartijleiderZch niettotW ashingavonturieromdathijraketten naarCuba ton m aar tot Peking gericht, dat toen

nastuurde en dns= ee de wereldvrede in reedspoogde hetleiderschap van de d
gevaar bracht, en als capimlant omdat ti
onale bevrijdingsoorlogen'op Zch te

hijbereid was na hetuitbreken van de

nem en.

crisis het m et de Amerikanen op een Om een ander voorbeeld te noem en:
akkoord te gooien.In ruilvoordeterug- Chroesjstj
owsrakettenactiein Cuba was
trekking van de Sovjet raketten kreeg bedoeld om hetopdringen van de Rus-

Chroojtsjow nâmelijk detoezegging dat sische militairen in de Sovjet-unie zelf
de Verenigde Staten Cuba nietmeer di- te mit
igeren. Zodra Chroesjtsjow was
rectzouden bedreigen.
verdwenen, hebben Zjn opvolgers de
Eerstna de Cubaanse crisis werd duide- hulp aan Noord-vietnam opgevoerd.

lijk dat de belangentegensteKngen tus- Brezjnew,Kosygin en Podgorny slaagsen Moskou en Peking nauwelijksmeer den erin de produktie op hetterrein van
te overbruggen waren. Nu voelde

debewapeningzodanijoptevoerendat

Chroesjtsjow zich in staatalle scMjn te nu strategische paritelt met Amerika is
laten varen en hijbeantwoordde open- bereikt.TevenshebbenzijdeSovjetma-

baar en direct de Chinese beschuldigin- rine ook zodanig ontwikkeld dat deze
gen.M aarpasna deondertekeningvan 't een werkeli
jkebedreiging voorhetW esverdrag over het verbod van kernproe- ten is geworden.
ven in augustus1963handeldehijin het De wereld zou er heel anders hebben
om nbaar zonderzich aan Peking te sto- uitgezien, indien het W esten eerder de
feiten die wea n op verscMlvan m ening
ren.
Voor Chroesj
tsjow stond een regeling tussen de Sovjet-unie en haar bondgemetde Vereigde Staten,die de Sovjet- noten,had onderscheiden van de interUnie in Europa de rustzou garanderen ne machtsstri
jd in hetKremlin en van
en een versnelde œ onom ische opbouw hetconflicttussen M oskou en Peking en

mogelijk D u maken2voorop.Verbete- zijn beleid mede daarop had bepaald,
ring van de betrekklngen met de Ver- aldus Zorzal.
enigde SGten en de W esteuropese lan-

den kreeg in de Sovjet buitenlandse

staatkunde absolute yrioriteit. In het

kader van deze politlek was Chroesj- De Ishm aëlitische diaspora
tsjow op weg naar eenvergelijk metde
Bondsrepubliek en in het belang daar- A1swi
j hethierin hetwesten over de
van was hij bereid W alter Ulbricht te joodse diaspora' hebben, dan denken
laten vallen.
wijalsvlnynlfsprekend aan Europa en
Volgens Victor Zorza is de val van Amerika.Dat er vel
e miljoenen joden
Chroesjtsjow in oktober 1964 voor het vele x uwen lang - sinds 732 v.Chr.,
grootste deelte wijten aan hetfeit dat toen Tiglath-pileser,koning van Assyrië,
de westelijke staatslieden niet in staat een deelvan de kinderen Israëlsa1s balwaren de interne werking van de communistische wereld te begrijpen.Zo kan
hetbegin van de Amerikaanse interventie in de Vietnamese burgeroorlog worden teruggevoerd tot een fatale misin1 cf.The Guardian, 13 september 1971.

lingen wegvoerde - in de zogenaamde
Ishmaëlitische diasporahebben gewoond,
in de latereM ohammedaanselanden dus:

hebben wij eigenlijk nooit zozeer biJ
stilgestaan.M aar sinds de opkomstvan
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het politieke zionisme rond de eeuw- een hemd aan hetlijf,maar vaak wel
wisseling en vooral sinds de stichting methun oude boekrollen en geschriften,

van de moderne staat Israël zijn ook
deze joodse gemeenschappen weer binnen onsgezichtsveld gekomen.W antzij
kwamen methonderdduizenden tegelijk
de nieuwgevormde staat binnen:joden

toen mukteBen-zwinatuurlijkookvan

deze gelegenheid gebruik en vroeg vele
van de nieuwe immigranten naar hun
tradities en naar hun handel en wandel
in de diveoe M oham medaanse landen
uit Jemen, uit Irak,uit de N oordafri- hunner herkomst.
kaanse landen, uit Boechara en Koer- Benzwiheeftditwerk in vijfdelenver-

distan.W ie wisteen twintig,dertig jaar deeld.Heteerste en meestomvangrijke
geleden ietsvan ze af? Hoehebben Zj deelbeschrijft de oude joodse gemeenaldiejaren geleefd,kleine eilandjesvan schappen in de landen van de lslam :
minderheden temidden van uitgestrekte
zeeën van M ohamm edanen? Hoe hebben zi
jtweeduizend jaaren langerhun
eigen joodse identiteit weten te behouden? Jitschak Ben-zwi, de tweede pre-

Jemen,Noord-Afrika,Koerdistan, Boechara, de Kaukasus, de Krim , Georgië
en tenslotte hetfascinerendeverhaalvan

de crypto-joden in Perzië.Dat verhaal
vertelt hoe de joden uit het Perzische
sidentvan deStaatIsraël- hijstierfin Meshed vlakbijde grens metAfghani1963- heeftZchtientallen jaren inten- stan in 1839 en m asse gedwongen wer-

sief met deze m aterie beziggehouden en den om tot de Islam over te gaan,een
vele artikelen en boeken over dit en bekering die zoals te doen gebruikelijk
aanverwante onderwerpen gepubliceerd. door een bloedbad was voorafgegaan.

Sindsdiedag hebben dejodenvan M es-

Hetnaar hem genoem de Ben-zwi-lnsti- hed Zch naar buiten voorgedaan a1s
tuutvan de Hebreeuwse Universiteitvan goede Mohammedanen,terwi
jlzijin het
Jeruzalem zetthanszijnwerkvoort.Een geheim m et groot gevaar en een ongeuiterst boeiend overzicht van Ben-zwi's looflijke trouw meer dan honderd jaar

bevindingen op ditterrein hebben wijin lang de joodse godsdienst bleven aanzijn metde Bialikprijsvan de stad Tel- hangen.Van deze tragische gebeurtenisAviv bekroonde werk The Exiled and sen in M eshedwi
sten wijenkeldoorde
the Redeemeô .Ben-zwiis hier0p twee verhalen die van vader Op Z0On Waren
manieren te werk VCVZAZ' In de eerste Overgegaan.TotdathetBen-zwigelukte
plaatsheefthijuitallemogelijkehoeken de hand te leggen op een documentdat
en gaten en uit alle mogelijke oudeen twee naaanden na de m assabekering met
nieuwere geschriften, spedaal reisbe- zwarte inktgeschreven werd op de bin-

schrijvingen namurlijk,ieder snipperje
informatieoverdejodenin delshmaëlitische diaspora bijeengezocht en netjes
op een rijtje gezet. En in de tweede
plaatsheefthijzelfeen aantalreian gemaaktnaarettelijkeplaatsen in M ohammedaanse landen en geefthijooggetuigeverslagen van wathijdaaraantrofaan
bewijsmateriaalen resten van joodsene-

nenzijde van het schutblad van een in

rood leer gebonden jebedenboek,een

boekje dat tweenvijftlg jaar voor deze
geschiedenis gedrukt was in de goede

stad Amsterdam.Hetboekje iseen van
de weinige joodse delen die in datjaar
1839 in M Dhed aan de vuurdood ont-

snapten en de crypto-joden hebben het

gekoesterd als een kostbare schat, het
derzettingen - resten zoalsinscriptiesop verborgen in kelders,hetgebruiktom er
oude grafstenen, zoals archeologische hun zonen Hebreeuws uit te leren en
vondsten en n0g steeds levende tradities het van generatie op generatie doorge-

over de joodse afstamming van overi- geven.De Khrijver heeftkennelijk het
gens volkomen verarabiseerde en ver- hele dram a m et eigen ogen aanschouwd

m ohammedaniseerde stammen en clans. en verklaart,dat de enige hoop van de

En toen dan zovele oriëntnnlse joden ongelukkigejoden teMeshed nog ligtin
lsraëlbinnenkwamen,goeddeels zonder

de spoedige kom st van de M essias en,

1 Jitschak Ben-zwi,TheExiled and theRedeemed,<
n eJewish PublicationSocietyofAme-

rica',Philadelpia,19632,285 pp.,$4,50.

enigszinsverrassend,in de komstvan de rijk van Himjar (Jemen),dathetheeft
Engelsen!
uitgehouden tot aan het begin van de
d
Ter herinnering:In hetjaar 1839 ver- zesde eeuw en tenminste twee opeenvolspreidden leugenachtige mensen valse gendejoodsedynastieën heeftgehad.En
beschuldigingen tegen Israël. Op de dan nat
uurlijk hetrijk van de in dezetwaalfde dag Van Nisan (een joodse vende eeuw tot hetjodendom overgemaand,maart-april) vielen Zj de ge- gane Kham ren,in hethartvan de Kaumeenschap van Israël aan en doodden kasus, ten noorden van de K aspische
tweeëndertigvan hen.Deoverblijvenden Zee m ssen de rivieren de Don en de
werden door hen gedwongen afvalEg te W olga.Datjoodsekoninkrijk heefttenworden, want anders zouden ze hen minste tweehonderdvijftig jaarstand geallen gedood hebben, de Israëlieten,de houden.M aar ook in EtMopië,in India

priesterafstammelingen (dekohaniem)en (Malabar),jazelfsin onsSurinamehebde Levieten. W ij allen zeiden <<nee'' ben autonomeofsemi-autonome (stadsl(d.w.
z. spraken het M ohammedaanse staten bestaan.Die laatste staatwerd in
credo uit<dEris geen God dan Allah en 1670 door Port
ugese crypto-joden, zg.
M ohammed isZiJ'n profeet'').Nuhebben Marrano's,in hethartvan dejungleopwij geen andere hoop meer dan, ten gezet, onder de algem ene opperheereerste,de genadevan de Almachtige,ten schappij van de Hollanders.De joden
tweede,de kom stvan de M essias en ten
derde, de komst van de Engelsen, die
onsin leven zullen houden,onsm etm ededogen zullen behandelen en ons redden uit deze verbanning in Ishmaël.Geschreven door Samuel in de maand Si-

kapten bomen, stichtten plantages en
legden wegen aan.ln 1719 telde de kolonie al een tienduizend leden.M aar de
zware arbeid werd toen,zoals overalop
de plantages,door zwarte slaven gedaan,
die zo snelze konden hun blanke meesters ontvluchtten om in het oerwoud
W an .
Thans wonen en werken ook praktisch hun eigen leven te leiden.W e1 was het
alle vroegere crypto-joden van Meshed nietmoeilijk om aan nieuwe zwarte arin destaatIsraël.
beidskrachten te komen,maar ook deze
H et tweede deel behandelt een drietal slaven voegden zich zodra ze de kans

joodse sekten:de Samaritanen,de vol- schoon zagen bij hun broeders die de
gelingen van de rond 1650 optredende vrijheid reeds verkozen hadden, totdat
valse messias ShabbataiZwien de sekte
der Karaïeten,t
erwijlboekdriedejoodse tradities onder M oham medaanse
stammen en clans behandelt, M oham medanen die er tot op de dag van van-

het aantal zwarte oerwoudbewoners het
aantalblanke verre ging overtreffen.En
aan heteind van de achttiende eeuw zagen deblanke planters zich genoodzaakt
hun plantages te verlaten.De stad werd
daag trots op gaan van joodse origine door de negers ingenomen en grotente zijn.Boek vier is hetminstinteres- deelsverwoest.Slechtseen begraafplaats
sant.Het bestaat uit enige dagboekbla- metenkele Hebreeuwse inscripties op de
den over Ben-zwi's reizen naar Perzië grafstenen getuigt vandaag de dag nog

enAden.W elaardiga1stijdsbeeld!maar van de bijna geheel autonome joole
toch goeddeelsdoor de geschiedemsach- kolonie die hier langer dan een eeuw
terhaald.
gebloeid had.

Om bij Ben Zwi's werk toch nOg een
Hetvi
jfde deelbeschrijftde vorming en kritische kanttekening te maken:hijverde va1 van een twaalftal souvereine of

ondersteltwe1heelveelreeds aanwezige

semi-souvereinejoodse (stadslstaten,zo- kennis bij zijn lezers en neemt niet
a1s ze in de diaspora door joden van de moeite om b.v.uitte leggen hoe de
origine ofdoortothetjodendom over- sekte der Karaïeten ontstond en wie de

!egane heidenen werden gesticht. Ja,
mderdaad, twaalf. Nog xn hoofdstuk

valse m essias Shabbatai Zwi dan wel

s.M aar natuurlijk zijn ditzaken die
uit de joodse gescMedenis waar wij wa
j
e
n iedere behoorlijke encyclopedie
haast niets van weten.Hetbekendste is kuni
t opzoeken.
welhetpré-lslamitische joodse koninkM.v.Tijn
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Binnengekomen boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek ver-e/; worden besproken naarv/ge/#kefï

tieszijnhelder.Zijnuitjangspuntis,dater
GEDRAGSWETENSCHAPPEN

medisch en farmacologlsch geen wezenli
jk

onderscheid is te maken tussen diverse
werkzame stoffen, of ze sociaal nu aan-

vaard zijn a1sgenot- of geneesmiddel,of
Biologische prindpes en menselqk gedrlg. niet.Hiervoor geeftMjeen vrijuitvoerige
Kernvraag, Den Haag, sept. 1971, 30 enovertuigendedocumentatie.DaarbijconPP..
cludeert hil, dat '
pep' (amfetsmine e.d.)

Bono,Edward de - Laterales Denken.- meer dan alle andere middelen kans geeft
Rowohlt,Reinbek,1971,304 pp.,geil..
op het ontstaan van ziekelijk wantrouwen
Brink,D .van den - De crisis in het on- en onberekenbare daadwerkelijke agressie.
derwqs.- Ambo,Bilthoven,1971,160 pp.
, Bovendien werken deze middelen echtver/12,50.
slavend, compleet met ontwenningsverCelma, Jule, - Journald'un éducastreur. schi
jnselen.
Chsmp libre,Paris,1971,137 pp..
Hijwijstop dehopeloosheidvan decriml
'Kohl,H erbertR.- A ntiautoritörer Unter- naliserende stru-aanpak: o.a. hopeloos,
richtin derSchule von heute.- RowoMt, omdaterteveelmogeh'
jkemiddelen zi
jn en
Reinbek,1971,122 pp..
t
e
l
k
e
n
s
a
n
d
e
r
e
w
o
r
d
e
n
g
e
b
r
u
i
k
j
t
o
t
b
e
zine
Nauta,L.<.- Argumenten vooreen kri- en bananeschillen toe.Bovendlen blijfn
thet
tische ethiek.- Van Gennep,Amsterdam, volgenshem een bedenkeli
jke zaak,datde
V.S., die in eigen land een drugprobleem
1971,122 pp.,/9,50.
Vaal,Dr.0.M .de - Man oj vrouw? Di- hebben doen ontstaan,zoveel invloed heblemma van de transseksuele mens.- Kos- ben in de intemationale wetgeving. De
mos,Berchem,1971,216 pp.,BF.260.
schrijver stelt zich op het standpunt, dat
Vernon,M .D.- De menselqke motivatie. decriminalisering,legalisering en voorlich-

(Au1a), Utrecht/Antwerpen, 1971, 272 tingmoetenvolgen.Zi
jnjuridischeargumenPP.,/6,50,BF.106.
ten ontleenthi
j veelalaan de juristen uit
Drugs in Nederland en aan SojtDrugsvan
Cor Wijbenga.(Daarbijmissen wehetargumentvan dewenselijkheid van kwaliteitsD r.F.van Ree
controle voor b.
v.de cannabisprodukten).
D rugs
Een originelegedachte van de schrijveris,
-

Prisma,Spectrllm,Antwerpen,1971,

dat L.S.
D . in het algemeen gewoontendoorbrekend werkt,zoalsin hettaalgebruik
vu gebruikers en de creativiteitsvernieuDeschrijveriseen kllnisch psychiatermet wing van sommige kunstenaars we1tot uiveel ervaring met allerlei drugs, zowel in tingkomt.Bi
jdwangpersoonlijkheden geeft
het Oosten a1s hier in Holland.Hi
j heeft dit uiteraard een extra angst. Een aantal

216pp.,/3,50,BF.57.

er zelf ook mee geëxpen'
menteerd en Mj
geeft zi
jn persoonlijke ervaringen met
L.S.D.op boeiendewi
jzeweer.M omenteel
gebruikthi
jalleen nog koffie.Zijn defini-

onderwerpen komt niet of nauweli
lh ter
sprake,zoals de behandeling van verslaafden of flippers, het morele ondem emer-

schap van de wettenmakers,de socioloZe
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vanhetleneratieconflicten vanhetprotest doorwordthetook nietduidelijk hoezijn
definitievan geweten (p.64)uithetvoore
Dneessccharqlj
lv
sme
er.
werktnietmetpsychonanaly- afgaande volgt.
tische gezichtspunten.

A.v.Ko1

Enkele puntjes van kritiek:M en spreekt

meestal van psychotomimetisch! niet van
psychosomimetisch. Er zitten nlet zo zeer
carcinogene stoffen in tabak,alswelin tabaksrook. Barbituurzuur heet nog veelal
malonylureum. Het uitstekende 'Geneesmiddelen Bulletin'over drugs van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid wordt niet vermeld in de literatuur.

Dom HelderCamara

Die Spirale derGewalt
(Reihe X), Styria,Graz/W ien/Köln, 1971,
61 pp.,öS.28,- ,DM .4.

De uitgeveri
j Styria is een nieuwe reeks

egolmen waarin moderne problemen kort
De og decoveraangekondigde 'Wilsgerige b
wo
rden behandeld.Een van de tien eerste
enrellgieuzeaspecten'zijn we1ergsumml
-er

uitgevallen.Hetboekje is nietoveralge- deeltjesisditboekjevan Dom HelderCaJdeNederlandsevertaling
makkeli
lk leesbaar. Toevoeging van een mara,waarvanwi
woordenli
jst voor vreemde woorden zou reedsbespraken in Streven,aug./sept.1970,
het bruikbaar maken voor een groter pu- p.1193.
R.S.
bliek.
Het geeft in kort bestek een veelheid van
goede informatie en veelbruikbare litteratuur.Ook voor ingewi
jden een denkertje. R.D .Lling en X .Esterson
En na het eveneens in 1971 verschenen G ezin en waanzin

boekjeJeugd onderdrug een verademing.
J.H.vanM eurs

Proj.Dr.F.J.M önks

Boom en Zoon, M eppel, 1971, 266 pp.,

j15,50.
De diagnose 'schizofrenie' wordt door de

psychiater gesteld wanneer hij te kennen

Gewetensgroeien gewetenfuncde

wi1 geven dat ervaring en gedrag van de

ziene druk verscheen,is een poging de uiteenlopende meningen en stromingen samen
te brengen die men in de tegenwoordige
psychologische literatuur aantreft omtrent
het complexe fenomeen geweten. ln het

auteurs afgestapt, ook al sceptisch geworden door de geringe overeenstemming die
er bestaat onder psychiaters wat onder
'schizofrenie' te verstaan. Schizofrenie is
volgens de auteurs niet een biochemisch,

tib'ntgestoordzi
jn,om zichvervolgensaf
Van Gorcum,Assen,1971Q,71 pp.,/8,90. pa
te vragen watde oorzaak van 'schizofrenie'
De openbare 1es doorProf.M önks in 1967 kanzi
jn.Van ditgeloofdater ergens schigehouden,waarvan thans een tweede her- zofreie moetzijn 'in'de patiënt,zijn de

laatste gedeelte (Integrerend modelvan ge- neurofysiologisch ofpsïchologisch feitvan
wetensftmctie: pp. 62-66) geeft de schr-, de individuele patiënt d1e door de psychiazeer kort,een snmenvattende beschouwing

ter a1s zodanig wordt gediagnosticeerd.Is

die uitmondtin een yleidooivoorverder de vage term schizofrenie in hogere mate

onderzoek,zowellongltudinaala1sinterdis- sociaalbegri
jpelijktemakendan totnutoe
ciplinair.Vooralditlaatste li
jkt van bij- in de psychiatrie werd verondersteld? Verzonder bdang.In 'Gewetensgroeien gewe- tellen schizofrenen nu alleen maar 'onzin'
tensfunctie'komt slechtshet psychologisch ofisereen duideli
jkerscMlderingtegeven
aspect aan de orde en het is de Vraag of van de sodale gezinssituatie waarin de
dit voldoende is ona een en ander naet de patiënt Jarenlang kan verkeren en waar
nodige helderheid te belichten.Zo zou de deze wanhopig een zin wi1zien in datgene

hedendaagseethiek een belangrijkebijdraje watvoorhem ietsonzinnigsmoetzijn.E1f

kunnen leveren,metnamedoorhetkennls- gevallen worden nagegaan.Gesprekken met
aspectvan hetgewetensfenomeen in onmid- e1f patiënten én metde naaste gezinsleden
delli
jke eenheid te Jien met de zedeli
jke worden in deze studie weergegeven.De auwaardeschatting,minder eenzi
jdig intellec- teurs proberen,wellichta1sschizofrenen in
tualistisch derhalvea1sschr.hetschijntte de normale psychiatische wereld,een zin te
doen onderinvloed van vroegerewijsgerige onderkennen in wat de normale psychiater
opvattingen.Schr.heeft vele theoriein be- overwegend nog a1s onzin ziet.ln de oversprokenenditisdewaardevanzijn studie, tuiging dat hun beider visie en opvatting
maarte weinig inzichtverschaftin de con- van een historische betekenis is ,,die niet
sequenties en achtergronden daarvan.Daar- minderradicaalisdan de overgangvan een
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demonologische naar een klinische visie

Versjes-schrijverszi
jn ervele;dichtersweidriehonderdjaargeleden'',vormen dezeelf nile.Onder die laatste mogen er zijn die
casestudies boeiende en spannende lectuur, drlftig experimenteren met nieuwe vormen;
zo overtuigend en onbescheiden gebracht vormen waar zi
j soms zelf nog nietjoed
datmen correctie,aanvulling,althansreac- raad mee weten en wier verzen de bultenstaanderdan ook vreemd en onwennig aantieverwachtvan andere zienswijzen.
G.W ilkens
doen.W ie echter een open oog heeft voor
poëzie,vindt in hun bundels toch op tal
van plaatsen de echte kunstenaar terug.
Ruttenschrqjtoverhetonderwijzen a1seen
Dr.J.M .vanM eel,e.a.

Psychologen overhetkind
Kinderpsychologische opstellen 2
W olters-Noordhoff,Groningen,1971,

296 pp.,j23,90.

kunst- enhi
jisook een kunstenaar.Veel

van wathijschrijft is op vakmensen!oy

zijn medeleraren gericht,maarwathi
Ju1t
zijn 35-jarige onderwijservaring opdiept
spreektook niet-vakmensen aan.Hijover-

tuilt.Neta1suiteen modernedichtbundel

prlngenheren derin zijnboekregelsnaar
Onder bovenstaande weidse titel zijn een s
aantal kinderpsychologische opstellen ver- voren diegetuigen vanzijnkunstenaarschap
jzewaarop
zameld,die in een gevarieerd aanbod ver- inhetlesgeven,ofbeterin dewi
dere interesse willen kweken voor de psy- de leraarzijn pupillen tegemoetmoettrechische ontwikkeling van kinderen en

den om hen voorte bereiden op het leven,
dathun wacht.

jeugd.De wetenschappelijke,over het a1- In zi
n betoog richthijzich in hoofdzaak:
gemeen zeer leesbare,opstellen geven een - tcj
g
n de wijzewaarop sommige leraren
goed overzichtvan de werkgebieden en het door e
hun pose van alwdendheid bij de
onderzoek op belangrijke gebieden van de leerling
en een afweerhouding kweken tegen
kinderpsychologie. Allereerst onderzoekl
'ngen naarde invloed van culturele en socia- het onderwijs - met alle fatale gevolgen

le ontwikkelingen op het jedrag van het

van dien;

tegen de wijzewaarop iedere leraar dikind,toegespitstop hetgebled van taalont- dact
isch zijn eigen gang gaat - de een
wikkeling en taalcompensatieprogramma's r
icht zich op het aankweken van begrip,
bi
jhetonderwijs.Ieormatiewordtgegeven de ander op hetinpompen van parate kenover achtergronden van studietoetsen als- n
s- zodatdeleerlingenmaaraltevaakgemede een researchverslag overhet verband di
wongen worden van hetene lesuurop het
tussen schoolprestaties en enige persoon- ande
re een com plete saltom ortaletem aken
lijkheidsaspecten.Over leer-,lees-en ande- in hun studiemethode;
re ontwikkelinjsstoorissen,aldan nietop - op het bepleiten van meer eenheid in
-

organische basls,zijn een aantalbijdragen hetonderwijs aan & n en dezelfde school,
opgenomen, terV jl verschillende vormen zodat de interdependentie van de onder-

van therapeutische aanyak met kinderen, scheidene vakken beterzichtbaar wordt;
vanuit de psycho-analytlsch georiënteerde,

egen de gemakkeli
jkheid waarmeeleerrogeriaanse zienswilze worden aangevuld lingte
n bi
j toelating tot het algemeen vordoorm eer recente strom ingen van gedragstherapie en ervaringen met counseling van mendvoortgezetonderwijsmeteen in hokes worden verdeeld naar gelang de school
jeugdigen in schoolverband.Een meer be- j
hen 'rijp'achtvoorgymnasium,atheneum,
-

schouwend artikel over een democratische
omgang binnen de therapie van de adolescent besluit deze bundel.
Een goede verzameling artikelen van we-

tenschappeli
jk verantwoord gehalte recht-

havo ofmavo;dat is niet een kwestie van

aanleg bijde leerlingen alleen,maar ook
van de wijze waarop de leraren in die
schoolhun taak aanpakken;
op een pleit voor meer aandacht voor
de abstractie, die volgens hem alleen in

vaardigt de tweede serie kinderpsychologische opstellen.
staat is de leerling te doen befgrijpen'en
G.Wilkens
vasttehoudenwathi
jleerten die demotivatie geeft voor zelfwerkzanmheid, zelfonderzoek en zelfstudie.
Drs.#.J.vanRutten
Ditzijnmaareen paargrepenuitditvoor-

Onderwnzen :1#//ook een kunst
W olters-Noordhoff, Groningen,1971,

194 pp.,j15,- .

treffelijkeboekje.
Of deze dichter echter de versjesmakers in
zi
jn vak za1klmnen overtuigen,iseen tweede.

Nietiederdieversjesschrijftiseen dichter. H ansHerm ans
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tot de ontdekking gekomen,dat een regionale politiek gdntegreerd moet worden in

het jeheel van de nationaal-econoe sche
politlek. In Italië (evenals overigens in
Frankrijk)heeftmen in de laatste 25 jaar
bi
jzonder veelervaring opgedaan metbe-

Gornick,Vivian and Barbara K.M oran Woman in sexist society. - Basic Books, trekking totde regionale planning.Vandaar
datdeze landen in dit opzichtnog al eens
London,1971,515 pp.,DM .51,- .

lllich,Ivan D.- Celebration ojawareness. onderwerp van studie zijn.
Calder and Boyars,London, 1971,189
PP,.f 2,25.
Jackson, George - Soledad brother.
Cape,London,1971,290 pp.,f 2,50.
Krysmanski,Hans Jûrgen - Soziologie #el
-

W atson heeftde regionale planning in Ita-

liëvan één bepaaldezijdebekeken.In zijn

korte studieworden vooralde orjanisatorische (bestuurlijke) aspecten bellcht. De
titel van het boekje is daarom enigszins

Konjlikts.- Rowohlt,Reinbek, 1971, 25û misleidend wanteen kritische studie van de
PP..

regionale ontwikkelingspolitiek isheteigen-

BF.90.
M ead,M argaretand James Baldwin - X
rap on race.- M ichael Joseph, London,
1971,f 2,20.
Moles,Abraham #.- Le kitsch, l'art du
bonheur. - M ame, Paris, 1971, 248 pp.,
FF.45,- .
Der Pornographie-Report. Untersuchungen

blems and policies in Italy and France,
London,1970,raadplegen.ln hetwerk van

M addison, Angus - Twee modellen van

lijk niet geworden.Daarvoor kan men beeconomische Groei. - (Au1a), Spectrum, ter hetrecent verschenen boek van K.A1Utrecht/Antwerpen, 1971, 208 pp., j 5,
50, 1en en M . C. M aclennan, Regional pro-

Watson komtde achterjrond van de aanpak van de problemen m de M ezzogiorno
onvoldoende uit de verf en ook de regioconceptie ten aanzien van de autonome ge-

bieden isvoorde schrijvergeen aanleiding
kritische notities te plaatsen: terwijl dat

der 'Kommission /fJr Obszönitöt und Por- toch echtwe1mogelijkis.Welni!informa-

nographie'des amerikanischen Kongresses. tieookoverde negatieveen positleve effecRowohlt,Reinbek,1971,192 pp..
ten van de groeipolenstrategie van de ItaliRolshausen, Claus e.a.- Hetmonopolie- aanse regering.Tenslotte m oetgesteld workapitaal. - (Kritiese Biblioteek), Van den, dat met name het laatste hoofdstuk
-

Gennep,Amsterdam,1971,140 pp.,/ 9,50. (case-study van Sardinië)teveeleen opsom-

Schon, Donald A. - Beyond the stable
state.- Temple Smith,London,1971,256
PP.,f 2,50.

ming is van wat in de regionale planning
voor de periode 1965-69 voor dit eiland
was voorzien.Aan een evaluatie komt de

Steenbergen, Bart van - Hoe stellen w#

auteurnauwelijkstoe.Conclusie:een matig

ons de toekomst voor? - Katernen 2000, en gezien de titel wat eenzijdig overzicht.
W olters-Noordhoff,Groningen,1971/6,22 A.G.J.Dietvorst
pp.,/2,50.

Storry, Richard - Japan. - (Prisma),
Spectrum, U trecht/Antwerpen, 1971, 272
lP.D .Borrie
W atson,M . M .- RegionalD evelopment TheGrowth and Control0/W orld
Policy and A dm inistration in Italy. Longman Group, London, 1970, 110 pp., Population
f 1,25.
W eidenfeld and Nicolson,London,1970,
340 pp.,E 3,- .

PP.,/3,50,BF.57.

M .M .W atson

RegionalD evelopm entPolicy and
A dministration in Italy
(M onographsin politics),LongmansGroup
Ltd,London,1970,110 pp.,E 1,25.

In de meeste geïndustrialiseerde landen
heeftmen in mindere of meerdere mate te
kampen methetprobleem van de regionale
dispariteitin denationaal-economische ont-

Datvoornameli
jk door de vooruitgang van

de medische wetenschap en de daaruit

voortgevloeide daling van het sterftecijfer
vooral onder de kinderen de wereldbevolking zodanig is toegenomen dat men in
deze eeuw van een bevolkingsexplosie mag
spreken,iseen bekend feit.Datdeze explosie zorg baart,omdat de wereld niet voldoende ruimtebiedten nietvoldoende mo-

gelijkhedenom eenaldusmaarsteedsdoorgroeiende bevolking in leven te houden,is

wikkeling.Geleidelijk aan is men na 1945 eveneensbekend.Uitdie zorg groeitoveral
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terwereldhetstreven om dityrobleem aan actief voor de yroblemen in zijn directe
te pakken.Een streven,verschllend gericht 'politieke omgevmg'inzet, dan blijktzijn
naarqelangde omstandigheden terplaatse. politieke machtjering.Ondanks zijn beOptimlsten verwachten, dat het beleid trokkenheidenzilnenthousiasmeiszijnpowaarin dit streven zich manifesteert,tegen litieke invloed gering. Dit leidt tot veel
het einde van deze eeuw, omstreeks het frustraties en de mening:'ze doen maar'.

jaar2000 dus,de bevolkingsgroeitotstil- Ondanks dit VHJ sombere beeld signaleert
stand heeftgebracht.Dater dus tegen die

tijd een zekerestabilisatieisbereikt.

Hill nieuwe ontwikkelingen, zoals de in
aantalen activiteittoenemende lokale pres-

Prof. Borrie, hoogleraar in Australië, on- siegroepen,die wi
jzen op een doorbreking
derzoektin deze,rijkmetcijfersen grafie- van hetbovengeschetste patroon.
ken doorspekte studie zowel het groeiver- F.Nieuwenhof

schijnsel zelf als de pogingen in de verschillende gebieden ter wereld om het een

halttoeteroeyen.Een uiterstgedejen stu-

die, waarin hlj duideWk doet ultkomen D.J.M ale
hoezeer verschillend het probleem zich in
verschillende windstreken voordoet. Hij Russi
an Peaantorganisadon belore
komtdaarbijtotde conclusie:datyropa- collectivisadon

gandavoorgeboortebeperking ln dezm van # study 0/Communeï Gathering
regeling van het kindertal naar de eigen
smaak der oudersnietvoldoende is,omdat 1925-1930
isgeblekendathetnatuurlijkverlangen van Cambridge University Press,London,1971,
ouders naar kinderen toch altijd nog een 253 pp.,Z 4.

groei-elementinhoudt.Hijschaartzich dan
ook niet onder de optimisten.Hij erkent De collectivisatiepolitiek van J.W .Stalin is
we
1dathetstreven naarinyerking van de
bevolkingsgroei tot aanzienhlke afremming een duistere en bloedig-onmenselijke fase
za1leiden?hoeweldeze op ditogenblik nog

in de recente geschiedenis van de USSR.

A1s grondslag voor de kennisvan ditprobleem lijktdit boek een onmisbaar bezit.
HansHermsnq

staan vöör deze tragischesociale omwente-

inzichttekunnenkri
lgen in dereacties
nergenszlchtbaaris,maardathetJaar2000 Om
n de boeren op deze politiek en haar
hetstabilisatiepuntzalvormen,geloofthij va
gevolgen, is een beeld van het boerenbeniet.
ling beslistnoodzakelilk.Male trachteen
beschri
jving tegeven van de boeren-samenleving tussen 1925 en 1930,waarbil MJ in
het kort aandacht besteedt aan de ingrijpende veranderingen sinds 1861 - de afDylisM .Hill

schaffing van delijfeigenschap.Bijhetonderzoek naar de sociale en politieke func-

Participating fn LocalA//cir;

ties van de M1R (of de Obschina - de

Pelican Books,Harmondsworth,1970,
237 pp..

staande vorm van boerensamenleving) stuit
M ale OP
belangrijke problemen:
1)veelmateriaalwas verzameld dooramb-

locale,praktisch uMverseelin Rusland be-

Hetpubliekheeft,zo hoortmen vri
jalge- tenaren van centrale instanties, die hoegemeen,weiniginteressein delandelijkepoli- naamd geen bindlngen hadden met het

tiek. Dit gebrek aan belangstelling wordt platteland - directbronnenmateriaalbleek
vaak verklaard doortewijzen op de emo- mede doordatde boeren ongeletterd waren,
tionele afstand tussen burger en politieke uiteraard niet voorhanden en 2) er bleek

strijdpunten diedenationalepolitiek bepa- weinig wetenschappelilk onderzoek te be-

len.Hieruit zou men kunnen afleiden dat staan naar de functies van de M IR. Dit
deze burger dan op z'n minst we1 belang- laatsteza1ookzekerbelnvloedzijn doordat
stelling zou tonen voorde belu genconflic- het sociaal-historische onderzoek in de
ten en problemen uitzijn naaste omgeving. USSR meer ideologisch gebonden is aan
die vormen van sociale organisatie die preDitblijktgeen juiste stelling.

Toch ishetzeerwe1mogeli
jk deburgerte
betrekken bi
j de lokale politieke problemen
mits zijn interesse op de juiste wijze gewektwordt.M aarwanneer- zo bli
jktuit
hetonderzoek - de belangstelling van de

luderenop deKolchoz.Ditli
jkteen onzinnige stelh%
' , m aar m en dient zich in dit
verband teherinneren dat de M IR een geliefde ideologische proeftuin was voor de
Sociaal-Revolutionairen.

burger eenmaal aanwezig is, en hiJ Zch Hetblilftvooralsnog - ook na lezing van
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Male'sbelangrijkeboek - eenvraag,waar- materiaaldie in ditonderzoek bijeen werd
om zo verwante sociale organisatievormen gebracht niet alleen bi
j wijze van dwarsalsdeM IR zich zomoeilijk blekentever- doorsnede van de elite-opinie op één gege-

dragen met Kolchozen en andere vormen
van collectieve produktie.

ven moment, maar vooral over de groei

van dezeoginiein deloop van een decen-

nium,dat Juist in de ontwikkeling van de
gevonden worden in het doorbreken van Europese en Atlantische samenwerking
bestaande gezins-en familiepatronen en het grote en belangrijke verschuivingen verdwangmatige karakter van de collectivisa- toonde.
tie.Bli
jfttoch devraagwaarom de'vri
jwil- Ditmateriaalwerd in ditboek verwerktin

VolgensM alekan een mogelijkeverklaring

lijeKolchozen'tussen1925en1930zowei- een aantaloverzichtelijketabellen,alleuitn1g aantrekkingskracht uitoefenden op de voerig toegelicht.Tabellen en toelichtingen
Russische boervan na de oktoberrevolutie. die ten volle de nauwgezette bestudering
F.N ieuwenhof.
waard zijn,omdaterduidelijk uitblijkthoe
mét de veranderingen in de wereldsituatie
ook de inzichten van de leidende intelliDanielLerner and M ortonGorden

Euratlantica

gentsia zich wijzigen.En nog interessanter
omdateröök uitnaar voren komthoe die

laatste wijzigingen weer verschillen van

Changing Perspectivesojthe

land totland.- De ondervraagden in alle

European Elites

eensgezind dezelfde richting uitwanneer zlJ

M .I.T.Press,Cambridge,M assachusetts,
1969,447 pp.,117/-.

drie delanden gaan bi
jvoorbeeld nagenoej

toenemendetwijfelsuiten aan demogeli
jk.
heid van een algemeen ontwapeningsverdrag.ln de beoordeling echtervan de verhouding Oost-W estin de wereld lopen de
meningen van 'hard' tot 'zacht' per land

Hoe denkt 'men'in Europa over de grote
problemen van Europese en Atlantische sa- sterk uiteen.Verschillend zijn ook de memenwerking?Deblah-blah-jongensvan de ningen over de waarschijnli
jkheid van een
televisie draaien voor hetantwoord op zo'n derde wereldoorlog; de Fr
ansen geloven

vraag hun handnietom.Zijgaanmethun veelmeer dat zo'n oorlog bij toeval za1
uitbreken; de Britten zi
jn veel meer be-

microfoon en hun camera de straat op,
stellen Jan en allem an een zogenaam d sim pele vraag en hoepla dezelfde avond weten

allekijkershoezeerdegewonemanhetmet
detelevisie-jongenseensisen hoebelacheli
jkdegenen zijndieerandersoverdenken.
Ditwaardeloos en veni
jnig geklungelnoemen zi
jdan topiniepeiling'.
Dat het ook anders kan, tonen de beide
auteurs van dit boek.

M eteen team van vakmensen hebben zi
jop

hûn m anier een vaktechnisch alleszins verantwoord onderzoek ingesteld naar de opvattingen, niet van Jan m et de pet,m aar
van mensen uit de leidende kringen in drie

Europese landen:in Frankrijk,Engeland en
D uitsland.D at onderzoek steunde op lange

vreesd vooruitbreiding van een lokaalcon-

flict.Interessantzijn hier en daar ook de
verschuivingen binnen de ondervraagden

van één land. Op de vraag bijvoorbeeld

welke binding aan een grotere,internatio-

nale gemeenschap zij voor Engeland het
belangrijkst achtten, antwoordde in 1959
nog 339/:van de ondervraagden:hetBritse

Gemenebest en slechts 7Z de Europese
G em eenschap.In 1965 beliepen deze per-

centagesrespectievelijk 10 en 27.ln Frankrijk nam het aantalder ondervraagden dat
de Europese Gemeenschap a1s voor hun

land de belangri
jkste beschouwde, in vijf
jaren,van 1961 tot 1965, toe van 31 tot
58e/a.Uitvoerig gaan de geboden tabellen

gesprekken,degeli
jk voorbereid en diep op ook in op de verschillen tussen de opvatde materie ingaand. Het strekte zich uit tingen der verschillend georiënteerde poliovertien jaren:dejaren van 1955tot1965. tieke groeperinjen in de drie onderzochte
lederetweejaren werd in alledriede lan- landen. Duidell
jk blijkt daaruit verwantdeneennieuwerondegemaakt,zomogelijk schap tussen hetlinkse en hetrechtse densteeds met dezelfde mensen. En a1s men

ken over de toekomst en de veiligheid in

dan bedenkt, dat bijvoorbeeld de eerste de wereld.
ronde in Frankrijk alleen reeds 1500 ge- A1 met al een uiterst interessante en besprekken omvatte,sommige van vele uren langrijke studie,waarvan men mochtwenen dat daarbijbetrokken waren rond 500 sen datzijvelen onderolen kwam dievoor
topfiguren uitde zakenwereld,300 leidende
intellectuelen, 300 politieke leiders en 100
hooggeplaatste ambtenaren, dan kan men
zich een beeld vormen van de hoeveelheid

onze buitenlandse politlek verantwoorde-

lijkheid dragen.
HansH ermans

206

Boekbespreking
de huidige stand van de fenomenologie.

WIJSBEGEERTE

W ie deze denker gekend heeft,hoortbij
hetlezenzijn bekendecharmantewijzevan
voordrachtdie zoveelbijdroeg totverdui-

delijking van zijn standyunten.

Adorno,Theodor <.- Opvoeding totma- Veelvan de bijdragen m ditwerk houden

tigheid.- (A 5)Spectrum,Utrecht/Antwer- zich bezig metde lichameli
jkheid van de
pen, 1971, 126 pp., j8,50.
mens. In sommige daarvan zien we ook
Etudes Philosophiques,Les - La philoso- duideli
jk hetgevaar datdeze richting bephie italienne.- Presses Universitaires de dreigt. C. A. van Peursen bijvoorbeeld
France, Paris, avril-juin 1971, 147-287, houdtzich in ziln artikelonderanderebeFF.10,- .
Glorieux,Etienne - Dieptedimensie in de
geneeskunde.- Orion,Brugge, 1971, 109
PP.,BF.90.

zig met de consequentiesvan de modernste

biochemische ontdekkingen.Deze bijdrage
onderscheidt zich verder door zijn verdraagzaamheid.Hi
j wi
jst voortdurend op

Serder,Johann Gottjried - Brieje zurBe- de overeenkomsten tussen het denken van
jörderung derHumanitötl und II.- Auf- Husserlen van W ittgenstein.Een overeenbau Verlaq,Berlin/Weimar,1970,759 u. komst die overigens nietzo verwonderlijk
784 pp.,belde delen samen M .39.
is,indien men bedenkt datbeide feiteli
jk
Lejebvre,Henri- Audelà du structurali
s- het denken van von Brentano voortzetten.
me.- Anthropos,Paris,1971,419 pp..

Wol
jgang Giloi
Simulation und A nalyse
stocha tischerForglnge

Nu deze beide richtingen in de filosofie
vooralin onsland de neiging hebben elkaar
voortdurend te verketteren en zelfs van
kwade trouw te beschuldigen, is het lezen
van dit stuk een verademing.Naast de ar-

tikeleninhetjanuari-enmaartnummervan

het 'Deutsche Zeitschrift fiîr Philosophie'
van 1.S.Narskien W .Heitsch kan ditstuk

R.Oldenbourg,Mûnchen und W ien,1970, bijdragen tot een beter onderling begrip
240 pp.
, DM .48,- .
van de filosofen.Aan debijdrage van de

redactricezijn echterdezelfdegevaren verbonden a1s aan hetsmk van Van Peursen:
Processen die zich in de tijd volgenseen misschien zelfs nog in sterkere mate. ZiJ
bepaalde waarschijnlijkheid voordoen, beroept zich voortdurend op de resultaten
noemt men stochastische processen. Van van dem oderne psychiatrie.
veqlbelang zijn ze onderandere voordein- Het gevaar steekt hierin dat zi
j de resul-

formatie-theorie.Het gaat er nu om,deze taten van andere wetenschappen a1s grondprocessen en systemen langs de weg van slag voor een filosofische houding accepsimulatie op te wekken en te analyseren. teren.Daarbijmag men echter nooitverDe schrijver gaatdaarmee vrijver.Bepa- geten datde resultaten van een wetenschap
lend is echter dat al zi
jn onderzoekingen ooit anders dan voorlopig kunnen zijn.
liggen op het gebied van de informatieleer n
AaA angers van de leer van Bergson heb-

zodatmen zijn vondsten niet zonder meer benindertijd ookhundenkbeeldenvaakgeop andere gebieden m ag toepassen.
C.J.Boschheurne

stoeld op gegevens van de biologie.Toen

dienietjuistbleken tezijn,storte hun theorie ineen.Bijzonder gevaarlijk is daarbij
om,zoals Tymieniecka doet,zich teberoepen op medische gegevens, omdat immers

Anna TeresaTymieniecka,ed.

hetbegriq ziekte ofabnormaliteitzelfook
in discussle staat.

A nalecta H usserliana I
opvatting van enige van de schrijvers
D.Reidel,Dordrecht,1971,208pp.,j50,- . De
overde wezenlijke lichamelijkheid van de
mens is echter we1 te aanvaarden. M aar

Ditjaarboek isbedoeld a1seen soortoy- waarom daarbijeen beroep doen op geesvolger van het 'Jahrbuch fûr Philosophle
und phu omenologische Forschung'. Er
staan een aantalartikelen in die de hoofdpunten van deze filosofische richting nader

tesziekte? Ook de drugs kunnen hier ver-

helderend werken.Men kan namelijk hd

volgende stellen:aan een orgaisch en dus
biochemisch geheel, een m ens, wordt een

toelichten. W ijlen Roman lngarden droeg chemicalie toegevoegd! Hijwordtzich dan
nogeen artikelbijdatfeitelijk kan worden zijn omgeving op andere wi
jze bewust.
beschouwd a1s een algem ene inleiding op

Welkebewustzijnsvorm isnu dejuiste?Als
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een poging hetnietbegripsmatige tevangen

bea st is, altild een stoffelijk substraat in nieuwe woorden en woordverbindingen.
heeft en de mens dus wezenli
jk van de- Aan het einde van het boek moet de
zelfdeaardisa1sdatwathijzichbewustis, schrijfster dan ook bi
jna de helftvan het
wordt het probleem van de aard van dat gedrukte tussen aanhalingstekens plaatsen,

bewustzi
jn pasvolledig duideli
jk.Hetover- bli
jkbaarin dehoop datwijwatdaardan
denken van de bijdragen in dit jaarboek staatwe1zullen 'verstaan'.Nu ishetinderkan veel bijdragen totde verduideli
jking, daad juist dat een voorbegripsmatige kenmeer dan tot de oplossing van ditvraagstuk.
C.j.Boschheurne

nisaan alle kennis vooraf moetgaan,m en
moetzich echterafvragen ofditbetoog ons

deze kennisleeften ofhetnietdebedoelingisonsjulstmeerdan dattegeven,hoe-

we1men datuitde tittlnietop zou maken.
M en magzich buitendien afvragen watwi
j
HannesWeikert

Begegnung > ffK unstwerken
R.Oldenbourg Verlag,M iinchen,1971,
208 pp.,DM .24,80.

met deze twee schrijvers verder komen

voorhetmoderne begrip 'spel'.Daar isom
te beginnen W ittgensteins 'taalspel'en verder simulatie-spel, dat zo'n grote invloed

uitoefentin bedri
jfsleven enpolitiek.Daar-

naastnog devraag of een computerschaak
kan 'spelen'.
Een bijzonder goede beschrijving van di- Voor een inzicht in het moderne begrip
dactische methoden op het gebied van de '
spkel'
,zodatdatnietalleen beqrepen maar
kunstleschiedenis en de kunsttheorie.Van oo
hanteerbaar wordt,zullen ln de eerste
allerlelwerken wordtin detailgetoond hoe plaatsjuist deze aspecten er van bekeken
men deze soms in de vorm van vraag en moeten worden.
antwoord kan verklaren. Het verklaren is
dan niet het opdringen van een mening C.J.Boschheurne
overbetekenisofbedoeling van het kunstwerk,maarvooraleen analyse van de betrokken werken.Door de ruime illustratie
is de methode telkens zeer precies te vol- H rgenHabermas
gen.Hetgevaar van boeken a1s deze is dat
losophisch-politischeProfile
sommige docenten niets anderszullen doen Phi
dan de behandelde voorbeelden reprodu- Suhrkampverlag,Frankfurt/M ., 1971,
ceren zonder zelf de methode op nieuwe 254 pp.,DM .7,80.
gevallen toe te passen.
C.J.Boscu eurne
Van deze bundel opstellen van Habermas
is de inleiding, waarin hi
j een conclusie
trekt uit al dit eerdere werk,het belangIngeborgH eidem ann
ri
jkste:W hozu noch Philosophie?Hetgaat

er daarbijom,welke betekenis deze wetenschap nog heeftin een tijd dathettechW alter de Gruyter, Berlin, 1968,378 pp., nocratische bewustzijn zich versterkten het
religieuse bewustzijn in verval is geraakt.
DM .48,- .

Der Begrijj des Spieles

Deze vraag wordtbestudeerd tegen de achtergrond van de stand van deze wetenschap

Schrijfster behandelt in hoofdzaak de ont- in Duitsland.Daarbijstelthijhetnavolgen-

wikkeling van hetbegrip 'sgel'bijHeideg- de vast.De leerstelselsin de Duitse filoso-

gerenKant.Daarbijdoetzlchdemoeilijk- fie vertonen een merkwaardige continuïteit;
heid voor dat Kant geen onderzoek doet vaak ziet men zelfs nu nog dezelfde pernaarde vraag ofhetwoord 'spel'nietsoms sonen in het middelpunt der belangstelling

in bepaaldejevallen in overdrachtelijkezin staan a1s vijftig jaar terug;daarbij heeft
wordtgebrulkt.Bijvoorbeeld,a1sersprake men zich vastgebeten in de historische verisvan 'hetspeldergolven'.Ditoverdrach- schi
jnselen van deze tijd op een wijze die
telijk gebruik is echter de basis van het bijna in strijd is metde academische tradoor hem gebruikte begrip 'reines Spiel'. ditie. De filosofie is zo geworden tot een
Heideggersspelbegrip is anderzijdste veel kritiek van de empirisch inhoudsvolle wegebonden aan zijn opvatting van esthetica. tenschappen en de utopisch inhoudsvolle
Op den duur verloopt de ontwikkeling er overleveringen.
van ook,zoalssteedsbi
jdezeschrijver,in De filosofieën die zich tot de directheid
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van hetzijn wenden,en daarmee bedoelt heeftgedaan om een logica van het'behohijvooraldievan Heidegger,beschouwthi
j ren'op te bouwen.

in ditverband a1sescapisme.In drie van de De bundelvan Hilpinen za1doorieder die
opgenomen artikelen wordt deze denker zich voor logica interesseert metzeer veel

trouwensbijzonderscherp aangevallen.Niet genoegen worden gelezen.Hetisbijna een

alleen de beruchte rectoraatsrede wordt sqannendboek.Delogi
cavan het'
behoren'
aangehaald,maarook een in 1933gehouden leldtnamelijk totzeerbijzonderemoeilijkrede in hetkadervan een nazi-verkiezings- heden.De voomaamste daarvan is we1 de
cam pagne.

Een uitvoerige beschouwing wordt besteed
aan het verschilin de filosofie voor en na

vorm van deimplicatie.Bi
jdenormaleim-

plicatie vloeituit een feit een ander voort:
indien p dan q.Hier echter ligthet anders.
Hegel.Menmoetbijhetlezen daarvan we1 Uit een individuele handeling volgt niet
voorogen houden datdeze verandering niet alleen een andere individuele handeling,
hetgevolgisvan deHegeliaansedenkwijze maar behoort een andere individuele hanmaar van de veranderde sociale omstan- del
ing voort te vloeien.Van de ene,?,
digheden.Datgeldtmetnamevoorhetfeit wordtdus alleen gezegd datze aanwezig 1s,
dat men meer en meer in de filosofie een maar van de O dere,q,wordt gezegd dat

soortvanersatz-religiegaatzien.Deschri
j- ze er hoortte zijn,datze verboden isof
ver behandelt in dat verband een aantal
moderne systemen die men met even veel
rechtpseudo-filosofiea1spseudo-religiezou
kunnen noemen. Hegeliaans gedacht zou
dan de klok weer helemaal teruggedraaid

datze toegelaten is.Erontstaan dus impli-

caties met twee wezenlijk verschillende

componenten. Dit brengt mee dat, zoals
met vallen en opstaan is geleerd, de ge-

wonebewerkingen diebi
jdeimplicatieanzi
jn.Demeeste van de artikelen zelf zijn ders kunnen worden toegepast, Mer geen
overigensduideli
jk overdenkingen van spe- plaats kllpnen hebben.

cifiek Duitse denkproblemen.In zeker op- Ondankshetvele datalover ditonderwerp
zichtisheteen bewijs van moed om een geschreven is,staan we hier nog echt aan
artikeltewijden aan debijzondererolvan de wieg van een nieuwe tak van wetende joden,men denke slechts aan Cohen, schap.
Buber, Rosenzweig, in de Duitse filosofie.
VoorW .F.Hermansmag hetaardig zijn C.J.Boscu eurne
daterook een artikelisopgenomen waarin

W ittgensteina1smodeverschijnselwordtafgedaan.
C.J.Boschheurne

stephanKörner

A bstraction in Science and M orals
K

arlWoljundPaulWeingartner,Hrsg.
ErnstM ally

Logische Schripen
D.Reidel,Dordrecht,1971,348 pp.,

/80,- .
Ri
stoHilpinen, ed.

D eontic Logic.
.
lntroductory and SystematicR eadings
D.Reidel,Dordrecht,1971,182 pp.,j45,- .
Het is een gelukkige inval geweest deze

Cambridge University Press,London,1971,
34 pp.,30 p..
Uitgaande van de commonsense-filosofie

bekl
'
jktdeschrijveruitspraken overde(natuurlwetenschappen en hoofdzakelijk over
de moraal.Tegenoverelkaar stelthijdan
aanvankelijk de wetenschappelijke theorie
en de gedragsregels.Hijkomttotde conclusie dathetverschilnietzo grootis om-

dat de werkelijkheid aan beide ontsnapt.
Veeldraagtditwerk nietbijtotdediscussie over de verschillen en overeenkomsten
van de wetenschappen, ook al omdat de

schrijverzijn eindresultaatonrationalistisch

noemt, wat dan volgens hem iets anders

moetzijn alsirrationeel.In heteigen systweeboeken geli
jkti
jdig tepubliceren.M al- eem van de schrijveriser inderdaad een
ly isde grondleggervan de deontische logi- t
verschil mogelijk, omdat Mj van mening
ca. In deze bundel is een aantalpostume schi
jnttezijn datwe voorallewetenschapgeschriften van deze leerling van M einong pen de twee-waardige logica verwerpen
opgenomen,diedoorzijn overlijdentijdens kunnen.
de oorlog nietbekend konden worden.Ze
verhelderen de pogingen die deze denker C.J.Boschheurne
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christen-zi
jn metnamein Duitsland nuttig,
ja noodzakelijk zi
jn,za1welniemand wil1en bestrijden.Toch li
jkt een combinatie

van golitiek stellingnemen en religieslechts
Vanult een Soort nutscfiterium aanvaard-

Carter, April - The political fàeory oj baar.Dit criterium ligt daar waar het in
anarchism.- Routledge and Kegan Paul, ditgevalradicaalChristendom een bijdrage

levertaan sociale vooruitgang ofwaar,zoa1s in hetgevalvan de W itte Paters en de
lutionair. - (Kritiese Bibliotheek), Van Portugese koloniale overheid, bewust geGennep,Amsterdam,1971,200 pp.,j10,90. broken werd met de gezag ondersteunende
Ebert,Dr.Theodor- Geweldlozeopstand. traditie van de R.
K .Kerk.M en dientzich
W erkgroep 2000, W olters-Noordhoff, i
n iedergevalte hoeden voor'wayenzegening' vanuit welke vorm van chrlstendom
Groningen, 1971, 232 pp.
, j14,75.
Geweld.- Dic M ap 25,De Horstink,A- ook!
mersfoort,1971,94 pp.,/5,50,BF.85.
F.Nieuwenhof

London,1971,118 pp.,f 1,50.
Deutscher,Isaac - De weg van een revo-

Lipon,Robert Jay - Grenzen.- Ambo,
Bilthoven,1971, 101 pp.,/8,90.

Politiek yerlperffe/ 1 - Centrum voor
staatH ndlge vorming,Den Haag,1971,96

PP.,/20,- perJaar.

Leo Trofzky

De permanente ofde verraden

Dorothee Sölle und FulbertStejjensky

revolutie
Een keuze uithetwerk van
Leo Trotzky

PolitischesNachtgebetfn Köln 2

Samenqesteld doorErnestMandel.(Kritie-

Kreuz-verlag, Stuttgart/Berlin,und M atthias-Go newald-verlag / M sinz,1971,241
PP.,DM .9,80.

se Bibllotheek),Van Gennep,Amsterdam,
1971,268 pp.,/12,90.

M andelheefteen zeerlezenswaardigeselecOok in de Bondsrepubliek Duitsland is de tie gedaan uit het oeuvre van Trotzky.
R.
K .Kerk in beweging,vindt er een her- Trotzky's geschriften hebben nog steeds
oriëntatieplaatsop depositiediedeChris- grote waarde:nietalleen ideologische,maar
ten dient m' te nemen in de ssmenleving. ook historische. Trotzky is a1s een der
Deze bezinning Wndt waarschi
jnli
jk haar voornaamste revolutionaire leiders a1s geen
oorzaak in de discrepantie tussen het ander in staatgeweest revolutionaire theoideaal-typischewaarden-en normenpatroon rie en praktijk met elkaar te verbinden.
en de sociale realiteit,nog versterkt,speci- Daardoor vormen zi
jn geschriften het reaal in de Bondsrepubliek, door de afhan- sultaatvan de trialand error in revolutie

kelijkheid van degelovigen van hetleerge- en politiek,zonder dat hij bij beschrijving
zag en de ro1 die de prelaten 'im groszen

en analyse verplichtisalles ten positievete

und ganzen'speelden ten ti
jdevan hetDer- (verldraaien. Zo kan Trotzky over de opde Rijk. In Keulen kwam sinds oktober bouw van het Rode Leger schri
jven: 'De
1968 een groep Rooms-Katholieken bijeen, politieke en organisatorische moeili
jkheden
die het initiatief nam tot zgn. 'Politische
Nachtgebete'.De groep werd in ditinitiatiefgesterkt door een bezoek van de Itali-

wa
ren onvoorstelbaargroot.Deysychologische ommekeer die de vernietlging van
hetoudelegeren de stichting van hetnieu-

aanse geesteli
jke Don M azziuitIsolotto bi
j we teweeg bracht, kostte onophoudeli
jk
Florence.Een verzoek van de groep aan de

schermutselingen en interne conflicten. In

kerkelijke overheid steun te verlenen bi
j hetoudelegerwaren gekozen soldatencom-

deze bezinnl
'ngsavonden-vanuit-het-chris- missies gevormd, het commando was in
tendom-rond-een-politiek-actueel-thema
feiteafhankeli
jkvan dezecommissies.Deze
veroorzaakteirritatiebijdeprelaten eneen ontwikkeling was zeker niet van militair,
grotere coherentie binnen de groep,boven- maar van politiek-revolutionaire aard. Uit
dien vervielde behoefte aan leiding waar- het oogpuntvan hetleiden van de troepen
dooreen groterezelfwerkzaamheid en crea- in hetgevechten hun training,was de onttiviteit leidde totnieuwe vormen van poli- wikkeling ontoelaatbaar, monsterlijk en
tiseren en groepsbeleving.Zo ontstond de moorddadig.- Deze maatregelen van po'
ökumene aus Christen und Nichtchristen'. litiekeorganisatiewarenjuisten noodzake-

Dat dergelijke revivals van verontrust- li
jk wanneermen denktaan de versnippe-
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overbelangrijkepacifisten en criticivanhet

tekort,wanneer heterom jing een nieuw gebruik van geweld.

leger te scheppen,datbereld was te vech- Van pacifisme is steedseen fascinering uitgegaan die niet uitsluitend verklaard kan

ten#.

Gelijkbekend keerdehetyolitiekegeti
jzich wordenuitderedelijkheidvan argumentatie

tegen Trotzky.De revolutle haat haar kin- of de aansprekelijkheid van het ethische
deren, Trotzky werd een verworpene van beginsel.
zi
jn proletarischeklasse.Op devluchtvoor Angst voor destmctie van eigen existentie,
Stalinsgeheimepolitie,werdhi
jgedwongen maar ook voor eigen agressiezijn evenzeer
totverzd tegen hetmede door hémzelfge- aspectenvan degezochteverklaring.Bijde
construeerde autoritaire regime.Zo schreef discussiesover geweldloze politiek (hetopbijoverdenieuwe heersende klasse in de lossen van belangenconflicten zonder het

Sovjet-unie: 'In de Sovjetsamenleving is gebruik van fysiek geweld)wordtvaakverziJ(debureaucratie)deenire bevoorrechte geten,dathetpacifisme op zich prikkelttot
en heersende maatschappeh'
l
'ke laag in de hetgebruik van geweld- zoalsbijdeburvolle zin van hetwoord.Nietminder be- gerlijke ongehoorzaamheidsacties Van M .
langri
jkiseen anderebijzonderheid.Debu- Gandhi- de Satyagraha.Vaak wordtdan
ook nOg demorele lastvoorhetaanwenden
sproken onteigend om de sociale veroverm- van geweld uitsluitend gelegdbijdegebruigen van het proletariaat met haar eigen keren staatde 'uitlokker'buiten 'schot'.
middelen te vernietigen. M aar alleen het Hetis jammerdataan deze problematiek
feita1,datzijde macht aan zich trok in weinig aandachtbesteed wordt.
een land waar de belangrijkste produktie- F.Nieuwenhof
nûddelen aan de Staat behoorden, schept

reaucratieheefthetproletariaatpolitiek!e-

tussenhaarenderijkdommen vanhetland

volkomen nieuwe verhoudingen. De produktiemiddelen behoren aan de Staat.De
Staat ''behoort''in zekere zin aan de bu-

Wilhelm G.Grewe

SpielderKr#/fein derW eltpolitik

reaucratie. lndien deze verhoudinjen,die Theorie und Praxis der
nogvan zeerrecentedatum zijn,zlch zouden stabiliseren,in de wet zouden vastgelegd worden,norm zouden worden zonder
verzet of ondanks het verzet van hetwer-

kende volk, dan zouden zij uiteindeli
jk

internationalen Beziehungen
Econ Verlag,Dusseldorf/W ien,1970,
688 pp.,DM .48,- .

leiden tot de volledige liquidatie van de
veroveringen van de proletarische revolu- W ilhelm Grewe heeft een omvangrilk boek
tie'.Deze kritiek is nog steeds van toepas- gepubliceerd.W eliswaarisde auteur voor-

uch
singophethuidijeSovletrussischepolitieke zichtigen wi1hij'nichtmitdem Anspr
'hen
en maatschappelilkestelsel.Decommuisti- einer voll anrefv rten wissenschafthc
n eorie der '
m ternationalen Beziehungen

sche parti
jvan de Sovjet-unieheeftmede
j zich voorlenodoorhettoelaten van dergeli
jke ontwikke- auftreten'.Toch heeft hi
Engen haareigen ideologisch graf gegraven men de 'Funktiongesetze des internatlonaen Krëftespiels'te onderzoeken.
en bovendïen haarleidendepositie verloren, 1
Zi
n theorie van de internationale politiek
alheeftZjdie in naam tenminste tot1956 isje
bedenkelijkecombinatievanhetmaweten te behouden.Het is natuurli
jk wat cMaevnell
isme, de traditionele 'M achtschule'
zuur voor de heren,maarde recepten voor van Hnn
n J.M orgenthau en hetformalistiradicale sociale verandering in het belu g sche volk
enrecht.Reeds Grewes termlnolovan deverdrukte klasse in een samenlee g gie isonth
ullend.De internationale betrekkomen nietlangermeer uitM oskou.
ki
ngen worden a1s krachtenspelgeïnterpreF.Nieuweo of
teerd,gevolgd doorhetonderzoeken van de
spelers,het speelveld, de spelregels en zet
en tegenzet.

HansJûrgenSchulz,Sre .

Von Gandhibis Câmara

Beispielegewaltjreier Politik
Kreuz-verlag,Stuttgart/Berlin, 1971,
189 pp.,DM .14,80.

De bundelbevateen aantalkritische essays

Grewe pleit voor het principe van rechts-

gelijkheid van de verschillende landen a1s
het elementaire princiep dat de gemeen-

schap derstaten regelt.Hi
jonderscheidtin
zijn boek vier categorieën van staten: supermogendheden, grootmachten van het
tweedeplan,middelstaten en kleine landen.
ln hethoofdstuk over deverhouding tussen

rijke en arme landen geeft de auteur toe
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dat de kloof tussen industriële en ontwik- dalende opbrengsten van de grond leidden
kelingslanden steeds groter wordt. Hij toteen verslechtering van de gezondheidsmeent te mogen veronderstellen dat de toestand van debevolking,die gedecimeerd
revolutionaire druk uitde derde wereld ten werd door epidemieën.Tussen + 1520 en
gevolge van de toenem ende verarming en + 1570 daalde de indiaanse bevolking vol-

'Verschuldung'za1 moeten stijgen.Niette- Fensvoorzichtige schattingen van 1500.
000
min geloofthijnietdatbinnen afzienbare lnwoners tot ongeveer 325.000 in de vallei
tijd hetNoord-zuid conflicthet domine- van Mexico.

rende Oost-West conflict za1 verdrinjen, Doordalende opbrenjstvan de grond en
omdatde machtnu eenmaalbijde ri
lken
ligt.

Ve
rvolqens isnaar de mening van Grewe
hetbezltvan kernwapens niet slechts voor
de status a1s grootmacht onontbeerlijk,
maarook voordewetenschappelijk-technologische ontwikkeling van de gdndustrialiseerdestaten.
W at Grewe tenslotte in hethoofdstuk 'Ideologie und Machtpolitik' over de periode

de afwezigheid van mllnen werd dit gebied
economisch minderinteressantvoorde kolonisatoren en verschoof het zwaartepunt
naar de vruchtbare valleivan Oaxaca waar
de Azteekse stad Huaxyacac het centrum
van hetSpaanse bestuur werd.Na een periode van theocratisch bestuur doorde Dominikaner orde kwam het gebied stevig in
handen van de Spaanse bestuursambtenaren,de Alcaldes M ayores.
Totver in de 18e eeuw washet gebied van
internationaalbelang door de aldaargepro-

van de koudeoorlog,hettijdperk van détente en de wereld van de jaren zeventig
schri
jft,bevatoude wijsheden en waarhe- uceerdeuitinsectenverkrejenpaarseverfden, <die heute auszusprechen'volgens de d
stof en de katoenindustne. Omdat het
NeueZûrcherZeitungvan 20juni1971,<es Spaanse bestuurgeen fondsen had of wilde
fast schon etwas Mut braucht. Denn da
tummeln sich im W esten bereits allzu viele
Apostel der Entspannung, die Phantome
fûr Realitëten nehmen, einseitige Vorleistungen a1s entgegenkonanaende (lnade des
W idersparts zu interpretieren geneigd sind
und ûberhaupt ein W eltbild so voller I11usionen sich zurechtgezimmert haben, dass
ein Einhaltgebietenden M ahnrufschon fast
a1s A?erstoss gegen ée guten Sitten gebrandmarkt wird'.
L.L.S.Bartalits

uittrekken voorde bekostiging van het koloniale smbtenarenapparaat werden de salarissen verkregen uittribuutvan de india-

n
en. De afschaffinj van dit tot veel
misbruiken leidende lnstituutgaf aanleiding
tothet ontstaan van illelale handelspraktijken,waardoorhetofficlële Spaansehandelsmonopolie doorbroken werd.

De invoering van vrijhandelsbepalingen

door de Spaanse overheid tussen 1778 en
1795 leidden tothetontstaan van een locale

bourgeoisie?dienietlangerafhankelijkwas
van de jurisdictie van de Spaanse autoriteiten. Daardoor ontstond een splitsing

Brian R.H amnett

Politicsand Trade in Southern
M exico 1750 -1821

tussen de Penisulares (de geëmigreerde
Spanjaarden) en de Creolos (afstammelingen van Spaanse emigranten),die belangrijk
is voor het ontstaan van autonomie-gevoe-

Csmbridge University Press,Csmbridge,
1971,214 pp.,f 3,80.

lensbiJdetweedelroepinMexico.
Depolitiekesyannlngen onderhetSpaanse
koloniale bewlnd werden zichtbaar na de
va
1van deSpaansemonarchiedoorhetoytreden van de Napoleontische legers ln

Na de vernietiging van het Azteekse Rbjk
door de benden van Cortez tussen 1519 en

me autoriteit in de vorm van het Spaanse

Spanje.Door hetwegvallen van de legitie-

koninklijkeqeza!werd aan hetbestuurvan

1521 maakten de conquistadores, onder- de onderkonlng ln M exico City hetgezagssteund door de Dominlcaner en Francis- f
canerorden,een begin metde opbouw van undament onttrokken.
gebeurtenissen tijdens deze politieke
het nieuw veroverde gebied. Het centrum De
isis van 1808-1821 worden gedetailleerd
van hetM tetkse Rijk in het da1van M e- cr
ergegeven in deze studie.Hetbelang van
xico met de hoofdstad Tenochtitlan-Tatlo- we
deze periode in degeschiedenisvan Mexico

co (hetlatereM exico-city)werd van haar ligt in hetfeit datin deze ti
jd de basis
economische basis ontdaan doordat de werd gelegd voor zowel het na
ionalisme
Spanjaarden hetwater van de meren af- alshetlocaalpatriotisme in gehete
lLatijns

tapten en de bossen rondom omhakten ten
dienste van de huizenbouw en de produktie
van houtskool. Erosie van de bodem en

Amerika.
F.N ieuwenhof
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zijn intrede, machtsuitoefeing door de

GESCHIEDENIS

heerser was een zaak van raison d'état,

waarbi
jdeheerserdestaatverpersoonlijkte.

M et de absolute monarchie ontstond ook
de centralistische eenheidsstaat; het dictaShetter,William Z.- ThePillars0/Socie- toriale - militaristische karakter hiervan
ty.- Martinus Nijhoff,Den Haag,1971, schiep de noodzaak van een goed functio-

193 pp-,/14,40.
nerendebureaucratie- aanvankelijk gereSpits,Dr.F.C.- Demetamorjose van de cruteerd uitde adel.
oorlog in de 18e en 19eeeuw.- Van Gor- Met het verdwijnen van het absolutisme
cum & Comp-,Assen,1971,230 pp.

verdween ook de regering van de enkeling,

W eidenfeld & Nicolson,London,1971,198
PP.,Z 2.

Maargoed,in deNieuweTi
jd,zo onjeveer

die Rijk,Staaten Samenlevingin zijn perSteinert,M arlis G.- LesderniersJour:du soon kon bundelen.Jammer datde samenIlle Reich.- Casterman, Tournai, 1971, steller hierbij het fenomeen van het Dui283 pp.,BF.250.
zendjarigeRijken zi
jn despootAdolfHiter a1s 'uitzondering op deze regel' heeft
W iesel, Elie - One Generation Ajter.- 1
vergeten.
begin 19e eeuw, wordt soevereinitelt een

anoniem en onpersoonlijk abstractum,ver-

Hanns-HubertHolmann,Srlg.
Die Entstehung des modernen
Souverönen Staates
Kiepenheuer und W itsch,Köln /Berlin,
1967, 496 pp., DM.26,- .

bonden methetbegrip 'staat'.
De Franse revolutie brengt voorhet eerst
samenleving en staattot elkaar middels de
leer van de volkssoevereiniteit, waan'n de
staatsmacht in laatste instantie verankerd
wordt in het volk.

Tijdens en na de Restauratie wordt 'volkssoevereiniteit' tot 'élite soevereiniteit' eerst de adelen later de bourgeoisie eisen

hun aandeelin destaatop.Hetzijn M arx
Steeds ishetontstaan van de staathetonderwerp van veel bespiegelingen en speculatie geweest.De staata1s instelling en organisatie wordt in voorliggende bundel in
een reeks artikelen in haarontstaan geanalyseerd aan de hand vu de wordingsgeschiedenis van de Duitse nationale staatin laatste instantie de Bonds Republiek
Duitsland en de Duitse Democratische Re-

publiek.Deze beperking is begrijpeli
jk en
misscMen we1wenselijk,gezien de enorme
omvang van hetonderwerp,hetis jammer
omdathetverschijnsel 'moderne soevereine
staat' zo uitsluitend gebonden lijkt aan

Europa.Bovendien belooft de titelzo we1
meer dan de inhoud biedt.
SindsHobbeswerd hetbegrip soevereiniteit
1os gezien van de vroegere theologische
banden, soevereiniteitwerd synoniem voor
rationeel toegepaste,maar ook noodzake-

lijke staatsmacht, want in de ogen van

Hobbes wasdemensde mens een wolfen
een ordeningsinstantie met uitgebreide volmachten leek de enig zinvolle oplossing
voor deze droeve vaststelling.
Ook M achiavelliverbrak de banden tussen
soevereiniteiten rechten moraal.Daardoor
was de staat niet langer de universitas
christiana, maar de moreel niet-gebonden
m achtsm achine.
In de 17e en 18e eeuw deed hetabsolutisme

en Lenin geweest die hebben gewezen op
de sociale dimensies van de staat en de
staat brandmerkten, maar ook accepteer-

den,a1s instrumentvan klasseheerschappij.
Hiermee herkreeg de staat eigenlijk weer
een sociaal-ethische dimensie.
F.Nieuwenhof

CharlesdeGaulle

M ém oires d'espoir
Le renouveau 1958 -1962
Plon,Paris,1970,314 pp..

De historische waarde van memoires hangt
af van de mate waarin ze de Mstoricus in
staat stellen het verleden beter te kennen,

beterte begrijpen en beter te beschri
jven.
Zullen deze memoiresvan de (totdusver)
meest opvallende Fransman van deze eeuw

de geschiedschri
jving vooruithelpen? Niet
meteenvolmondig'ja'isdezevraagtebeantwoorden.
De inhoud is gecomponeerd rondom een
zevental thema's: 1es Institutions, l'OutreM er, l'Algérie, l'Economie, l'
Europe, le
M onde,le Chefdel'm at.Zeker,we maken
kennis met een aantal gebeurtenissen en
ontwikkeM gen,maarin een kaderdatach-
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beter te weten welke precies de ro1is geweest die De Gaulle heeft gespeeld, za1
men moeten wachten totdat verslagen toe-
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bersvan het W arburg Institute in een vlot

geschreven en rijk gdllustreerd overzicht

van de Venetiaanse beschaving.Hetbelang
van ditoverzichtis deste groter daar niet
gankelijk worden van zittingen van het alleen Venetië met de ondergang bedreigd
kabinet en andere besprekingen; za1 men is:maar al onze historische steden.Voor
ook moeten wachten tot memoires en dag- w1e metde problematiek van de stedelijke
boeken van medewerkers en tegenstanders structuur begaan is,biedt een contactmet

verschijnen.Ik zegnietdatDeGaulleon- een concrete geschiedenis bijzonder veel

betrouwbaaris in deze memoires,maar de aanknopingspunten.
gezichtshoek is te eigenaardig. W ant niet S.Heester

Frankrijk en zijn meestrecente geschiede-

nis is het onderwerp van dit boek, maar

de Gaulle zelf.Hij schrijft dan ook op

sommige plaatsen in de derde persoon over
zichzelf.In de gebeeldhouwdezinnen openbaart zich een man die bovenalgelooft in

F.G rause.a.

Eastern and W estern Europe in the
despecialeroeping dieFrankrijkheeftwe- M iddle Ages
gens geschiedenis en geografische ligging. Thames and Hudson,London,1970,
216 pp.,132 afb.
,BF.155.

Een man die gelooftin datFrankrijk een
specialeroepingtehebbenen ertestaanin
dielangelijn van M erovingen,Karolingen,
Capetingen,Bonapartes(aan wie hijin de
Franse tekst de - koninkli
jke - meervouds 's'onthoudti),de Derde Republiek.

Ditbelangwekkende boek in de serieLibra-

Hetvolk zelfheefthem hetlegitieme gezag

Europese geschiedschrijving, inzonderheid

gegeven,,,Grâceàquoi,j'aipu conduirele
paysjusqu'àson salut''(p.8).Overta1van
zaken zethi
jzijnfilosofie,zijnpolitiek,zijn
beleid,zijn visiesuiteen.Een nauwkeurige
vergelijking met zi
jn redevoeringen en -

datvan de Germaans-slavische incomgati-

voor zover aanwezig - verslagen van be-

raadslagingen zullen onspasduidelijk maken of aldeze visies ervanafden beginne

waren ofpasachterafin de feitelijkeont-

wikkeling gelegd.M aarvan één visie moe-

ten we waarschi
jnlijk zeggen datdie er1-

ry oj European Civilization is een scherpe

afrekening met een aantal cliché's in de

biliteit,die niet op objectieve historlsche
gronden zijn gefundeerd.Na een algemene

situering van het probleem van de historische oost-west relaties door de 'editor'
van de serie, G. Barraclough, behandelen
diverse auteurs depolitieke,religieuze,economische en culturele aspecten van de betrekkingen tussen Oost- en W est-Europa
gedurende de middeleeuwen.
S.H eester

derdaad steeds geweest is: :,Sur la pente

Fue gravitla France,ma mlssion esttou-

Jours delaguiderverslehaut...''(p.314).
Een heel andere vraag is natuurlijk of er David Wilson
dergelijke soort zendingen bestaan in de
gescM edenis,ofhet aan bepaalde personen TheVikingsand theirOrigins
gegeven isdaadwerkelijk de geschiedenis te Thamesand Hudson,London /Denis,Borbelnvloeden; maar deze vraag beantwoor-

gerhout, 1970,144 pp.,110 i11.,BF.110.

den zou mij voeren buiten het kader van
een recensie.
M arcelChappin

De Vikingszijn vrijweluitsluitend bekend

D.J.Chambers

maarweinig over.D.M .W ilson'sinteresse

TheImperialAge oj Venice

gaatin de eerste ylaats uitnaar de 'oor-

n ames and Hudson, London, 1970,
216 pp.
,131 afb.,BF.155.

a1s hetschrikbeeld van Europa op heteinde van heteerste millennium.Van hetland
waar ze vandaan kwamen en de beschaving

dieerheerstekomtindegeschiedschrijving
sprong'van de Vikmgs,hetland van waar-

uitzevoorhun 'strooptochten'(Van Dale)
opereerden.Zijn enthousiasmevoordevita-

liteit van de Noormsnnen kan de auteur
'Venetië redden'is de titelvan een recente nauwelijks verhelen.De Europese beschauitgave. W at Venetië was en hoe het is ving werd er helemaalniet door verarmd,
ontstaan in zijn imperialistische glorietijd we1 integendeel.ln het beschaafde christe-

van 1380 tot1580,beschrijftD.S.Cham- lijke Europa waservoorhen echter geen
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plaatsmeer.Hetboek isrijk geilustreerd. bezit de keizer de absolute macht,die geS.Heester

WillrîdBlunt
TheDream Xfng

Ludwig110/Bavaria

fundeerd wordt in de afstsmmlngsmyle
volgens welke de keizer de directe afstsmmel'
mg is van de Sintho hoofdgod,de zon.
De reden voor hetlange voortbestaan van
de keizersfiguur in de Japanse snmenleving

vinden deschrilversin zijn legitimatiefunctievan hetgezag.Dekeizerlijketroon legi-

timeert de machtspositie binnen de Japanse
Hamish Hamilton, London,1970,264 pp., politieke structuur.
geïll.,75/-.
Ten ti
jde van de Heian periode dalen de

inkomsten van hetkeizerh'jke bestuurscentrum doordatsteedsmeergebieden in privé

De titel geefthetalte kennen:het laat
hier om een mooi, triestig histonsch eigendom overgaan.Het hof reageertMer-

op dooreen groot aantalbestuurli
jke be-

sprookje voorvolwassenen.Hetboek zelf, oegdheden af te stoten naar de locale
volmooiefoto's,in een soort'kerstverpak- v
chtscentra.Hetmilitaire initiatief wordt
king'!onderstreept dit nog eens. De tekst ma
hierdoorverplaatstvan Kyoto naar de proi
s bilzonder yuntig,met enorm veel zin
voornuancesm de psychologische tekening vincies.Dit proces geeft aanleiding tot de
pkomstvan delocale M jgersklasseleduvan defiguurvanLudwig11enzijn entou- o
rage,en met een geraffineerd kritisch aan- rendede 10een 11e eeuw.M aarookblnnen

t bestuurscentmm komt geleidelijk een
voelen van de bijzondere germaanse sfeer. vheer
schuiving van bevoegdheden tot stand:
Niet enkel een prenttnboek dus.
dekeizerli
jke machtwordtsymbolisch,reE.DeKuyper
genten in de functie van Sjogoen worden
de eigenlijke machthebbers.
H .Paulnvarley,IvanM orrg and
Nobuko M orris

The J- urcf
W eidenfeld and Nicolson,London,1970,
135 pp.
,f 1.50.

De
verdeling van de keizerlijke qonden
geeft voedsel aan veel coo icten, d1e uitgevochten worden doorde Samoeraiklasse.

DeSnmoeraiblijktinveelopzichten vergelijkbaar met de W esteuropese ridderfiguur.
Toch blijken de culturele verschillen zeer
groot:de schri
jverswijzen Merbijspeciaal
op de 'eer in het gevecht'en de daarmede

rbonden houding van de Samoerai t.o.v.
De auteurs beschrilven opkomst en onder- ve
!
e
vanjenschap.Was 'ridderlijke behandegang van de kri
jgsliedenklasseder Samoe- lmg
, ln gevangenschap een jdeaal-typisch
rai's in Japan.
telling gebonden aan de normen en
Hetwoord samoeraistamtvan hetJapanse voors
werkwoord saboeraoe, dat 'dienen' bete- waarden van de W esteuropese ridder,voor

eSamoeraiwasditondenkbaar.Hijmaakkent. Aanvankelijk werd met samoerai de d
huisbediende van de heer bedoeld, later te door middel van seppoekoe (in Europa
bekend onder de meer vulgaire bensming
kreeg het woord de uitsluitende betekenis ha
rakiri)een einde aan zijn leven.
van kri
jger.

n de Tokoegawa periode (1600-1867),
ln hetboek geven de schri
jverseen genese Ioe
n er van lokale conflicten nauweli
lks
van het moderne Japanse militaire ethos. t
me
e
r
s
pr
a
k
e
wa
s
,
we
r
d
s
e
p
po
e
k
o
e
e
e
n
n
Zijplaatsen ditbinnen dehistorische tra- hoge mate geritualiseerde zelfmoorddaai
d,
ditie van de Samoeraiklasse, die een aan- die op adembenemende wi
jze beschreven
vang neemt bijde negende eeuw van de werd doorA.B.M itford.Hi
wasa1sseWesteuropesejaartelling.Na dezesdeeeuw cretarisvan hetEngelse consuj
laat in Japan
was Japan in toenemende mate onder de getuige van zo'n zelfmoord in 1868.In het
invloed gekomen van China - hetschrift, boek is een deelvan zijn verslag opgenode kunst,dereligie (BoeddMsme en Con-

en.
fucianisme) en de Chinese bureaucratie mDe
'Samoerai' is een goede monografie,
werden in Jaqan overgenomen.Ditaccul- voora
lomdat de schrijversnaasteen helturatieyroces ls ongeveer in de 9e eeuw

dere analysevan hetJapansepolitieke leven
delezersvoortdurend confronteren meteen
zeer leesbare selectie fragmenten en vertellingen uit een weinig bekend doch uiterst
Hetculturele,politieke en bestuurli
jke cen- boeiend verleden.
trum van Japan in dietijd ligtbijhetkeizerlijkehofm
' Heian ofKyoto.In theorie F.Ph.Nieuwenhof

voltoold. Vanaf dat moment begint de
Heian-periode in de Japanse geschiedenis,
die ongeveer duurtvan 794 tot1185.
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ste pagina's worden ogleluisterd met een

THEOLOGIE

Ten Geleide van ex-mlnlster Veringa,het-

geen mi
jin hetkadervan ditboekje niet
du
i
d
e
l
i
j
k
.
A<oll:qJn, Jûrgen -- s'ensch. -- lcreuz- I;e profeeis
t Amos geldtover het algenaeen
Verlag, Stuttgart/Berlin, 1971, 175 pp., a1seen man meteen ,,onverbiddelijk proDM .14,80.
test,voorloper van de revolutie die niet te
W estermann, Claus - Jcàdp/ung. - keren is,man van de scherpe tegenstelling''
Kreuz-verlag, Stuttgart/Berlin, 1971, 175 (p.13).In een deskundige - voor somPP.,DM .14,80.
migenwellichtmoeilijkeinleiding- schetst
Dr.N.Tromp de tijden dewereld waarin
Amos leefde,de thema'svan zijn profetiDr.M .J.M ulder
scheprediking.Hetisbijzonderverheugend
Het meisie van Sodom
datdeinleiderrakewoorden wijdtaan wat
profetie is.Profetie is: een kritisch geluid
Kok,Kampen,1970,38 pp.,j2,95.
lften horen over het heden; profeteren is
WaueerU in uw BijbelGenesis18:20en niet:in hetkoffiedik kijken,maarprofeet21 opzoekt,dan zult U daar niets vinden zi
jn heefteen functievoorhetheden:,,als
overeenmeisje,PeleY tgenaamd.W & zal het zo doorgaat, is het 1ot van dit land
hetU orallendatdezebeideverzen nojal bezegeld''(p.13).
duisterzljn.Dezetweemoeili
jkeverzenzljn Amos is de profeet die keer op keer laat
voor Dr.Mulderaanleiding geweestom in

klinken: geloof in Jahweh alléén is niet

zijninauguralerededitstukjeteksttegaan voldoende; godsdienst is geen vrijplaats,
behandelen.
een asielwaar je niets kan overkomen.
Zoalsbekend kwam de gemeente van Israël g
Op dezewi
jzelaatAmosonsduidelijkhovoorhaarereéenstbijeen in desynagoge, ren datwi
J
moeten werken aan hetheden,
waar uit de Schriften werd voorgelezen. aan de toekoms
t.En op deze wi
jze isMj
Voor de vele Joden echterdie verspreid in profeet:Mjopentperspect
e
ven.
de landen langs de M iddellandse Zee Devertnling lsafgedruktai
1seen gedichten
woonden,was hetHebreeuws hun moeder- is daardoorbijzonder geschiktom voorte
taalniet meer: zij spraken Aramees (de lezen.

taal die ook Jezus gesproken zou hebben). P.Beentles

Zo isdegewoontelegroeid om indeslnajogenâdelezingu1tdeHebreeuwseBilbel, Dr.N.Poulssen
m hetAramees deze lezing na te vertellen.
Aldusishetbegrijpelijk daterna verloop Esther
van enkele eeuwen verschillende Arnmese uitde grondtekstvertaald en
vertel-tradities (Targoems) in omloop zijn uitgelegd
(sommige vertalen héél letterWk, andere
maken van devertaling een soortpreekje). Romen en Zn,Roermond, 1971, 216 pp.,
Dr.Muldergaatin ditboekje aldeze Tar- /17,50.

goems na. Hij vindt diverse interessante Het boek Esther verhaalt de verrassende
handelenovereen meisjedataan armerei- opgang van een onbekend joods meisje
zigersdiein Sodom aankomen,brood (ver- (Esther) aan het hof van koning Xerxes,
borgen in haarwaterkruik)uitdeelt.A1sdit waardoorzijin staatwasde ondergang van
bekend wordt,moet zij sterven. Aan het haar volk tevoorkomen.Hethoofdgegeven
tind van zi
jn betoog (p.33) geeft Mulder van het boek is een jodenvervolging die
aan,watdezin is van ditsoortonderzoek: door (de inmiddels konlngin geworden)
de Hebreeuwse bijbeltekst zo nauwkeurig Esther op intelligente wijze wordt afgewend.Aldus za1 hetbegrijpelijk zijn dat
mogeli
jk proberen teverstaan.
hetboek Esther in de joodse traditie een
P.Beentjes
vertellingen van Genesis 18; 20 en 21,die

boek is kunnen worden voor velen,het is

Dr.D.Deden

De ProfeetXMSJ'
KatholiekeBijbelstichting,Boxtel,1971,
45 pp..

één van de dierbaarstebijbelboeken die ze
kennen;ze hebben er zelfs een feest aan

gewijd:het Poerimfeest.In de gescMedenisvan Esther konden zijhun lotherktnnen.

Of Ester de weerslag is van een historisch

Bij gelegenheid van haar tweede lustrum feit dan wel een lejende, een sage of
heeftdeKatholiekeBijbelstichting een uit- sprookje, daarover ziln de geleerden het
gave verzorgd van hetboek Amos.De eer-

nieteens.M isschien is datook welnietzo
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van belang: hetboek bli
jkt z6 goed ge- vergelijk echter Uw lijfblad Streven,okt.
schreven dat het Joodse volk zich er in 1963,p.47!).
heeft kunnen en durven herkennen, de Tenslotte het interessante boekje van de
eeuwen door.,
Dr.Poulssen verstrekt zeer uitvoerig com-

voormalige oud-katholieke pastor #. F.

Pjister:detiteliswatmisleidend;hetwerkmentaar bije1k vers van de tien hoofd- je is een pleidooi voor ontkoppeling van
stukjes. Een gedegen werk, dat ook de priesterschap en celibaat:in de vorm van
Griekse en Latijns versies van het boek een 'Sendschreiben' gencht tot Paus en
Ester de plaatsgeeftdie ze verdienen.
Bisschoppen,tot medepriesters en geloviP.Beentjes
gen.De argumenten die Pf.aanvoert zijn

de moeite van het overwegen overwaard,

vooralomdathijspreektvanuiteigen ervaJosefJcâof- oàl
ring uitzijn oud-katholieke periode,toen
Fortschrittin derKirche
dit probleem daar eveneens actueelwas en
(ReiheX),StyriaVerl-,Graz,1969,48pp-, opgelostwerd in een opheffing van de celiöS.28,-, DM .4,- .
baatsverplichting.Deze drie brochureszi
jn
a
l
l
e
i
n
g
oe
d
v
e
r
s
t
a
a
n
ba
r
e
e
n
b
e
v
a
t
t
e
l
i
j
ke
HerbertHaag
stijl geschreven. Een voortreffelijke hulp
Biblisches und naturwissenschajtbi
jgroepsgesprekken,dunktmij.
liches W eltbild
S.Trooster
(ReiheX),StyriaVerl.,Graz,1971,48pp.,
öS.28,- , DM .4,- .

KarlJ.Becker

Der priesterliche Dfenlf11
PaulF.Pjister
Sendschreiben ûberden Zölibat
W esen und Vollmachten desPriester(ReiheX),StyriaVerl-,Graz,1971,68pp-, fu> nach dem Lehramt
öS.28,
- ,DM .4,- .
(QuaestionesDisputatae),Herder,Freiburg,
De nieuwe brochurenreeks 'Reihe X' be- 1970,178 pp-,DM .19,50.
loofty,actuele problemen open en hard aan Hetgrootste deelvan deze studie bevateen
te pakken en hetgesprek erover te intensi- zorgvuldige analyse en verklaring van de
veren''.

Deze eerste deeltjesli
jken MJeen belangrijkste kerkeli
jke documenten over

geslaagde poging daartoe. De vooruitstrevende bisschop J.Schoiswohl,die tot velel

wezen en volmachten van hetpriesterschap;
vooralde uitspraken van de algemeneConverbazingin 1969 deleiding overzijn dio- cilies van Lateranen IV! Konstanz, Basel,
cees Graz-seckau in handen van een op- Florence,Trente en Vatlcanum II.A 1s zosnig een kostbare bron van l
nformatie.De
volgergaf,geefteen ogtimistische opsom- dconcl
usie uit deze nauwgezette lezing stelt
mi
nj
v
a
n
wa
t
e
r
n
a
Va
t
l
c
a
n
u
m
1
1
a
a
n
ni
e
uwelnitiatieven en experimenten losgekomen echter teleur: schr.meent te moeten volis.Hi
jbegroeteen en andermetonverholen houden dat volmacht en dienst van het
vreugde en tracht argumenten te formule- Priesterschag cul
mineert in het opdragen
ren voorzi
jn positievewaardering.Hetzou van het M lsoffer. In diepste wezen blijft
overigensde moeitewaard zi
jn erachterte het priesterschap in de Kerk daarom een
komen,hoe hi
jnu,tweejaar later,over de cultisch priesterschap, 'sacerdotium'. De
ontwikkeling denkt!
vragen die deze stellingname heden ten
De bekende Duitse exegeetH.Haag verge- dageoproept,wordenaltegemakkelijkbe-

lijktin een nuttige studie hetbijbelse we- antwoord.Hetis uiteraard moeilijk je te
reldbeeld met dat van de Oude Schrift. willen meten meteen man diemeteen der-

Hinderlijkisalleen- in eerderepublikaties
van delaatstetijdisditbijhem ookreeds
aanwezig - ,dathi
j steeds ma% 'hedendaagse theologen'in gebreke stelt(namen
worden nietgenoemd) om dan totbesluit

gelijke eruditie de documenten onderzocht
heeft;maar ik vraag mijtoch af,of hij
niet een te eenzi
jdige selectie van althans
de meer recente uitspraken heefttoegepast.

Zou bv.een bestuderingvan dekerkelijke

tot conclusies te komen die men in de ge- documenten rond hetverschi
jnselpriesterdachtengang van meergenoemde 'theologen' arbeider,vooralin Frankri
jk,niettoteen
reedseenkleinetien jaargeledenuitgespro- genuanceerder oordeelgeleid hebben? W at
ken vindt; met name, dat er geen tegen- daarvan zi
j: een groot aantal belangrijke

jk leergezag ligspraak kan zi
jn tussen de resultaten der uitspraken van het kerkeli
m oderne natuurwetenschappen en de bood- gen nu duideli
jker voor ons open.De rest
schap van deBi
jbel,omdatbeidewereld en m oetechter beslistn0g eensaan een nader
m ensen vanuit een volkomen verschillend

onderzoek onderworpen worden.

gezichtspuntbenaderen (vooralpp.38 -41; S.Trooster
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neemtde auteuronsop een bijzonderillustratieve wijze mee op ontdekkingsreis:hi
j
toontop overtuigende wijze aan,datheel

Jezus'leven beschreven ismet woorden en
Aalders,Drs.C.,e.
a.- Luisterend Leven. begrippen uitde geschiedenisvan Israël.In
Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1971, de ogen van zi
jn leerlingen was Jezus de
286 pp.,j17,50.
vervulling van Gods omgang met Israël.
Talec,Pierre- Unqrand désir.- Lecen- Alle themata van hetOude Testament koturion/Le cerf,Parls,1971,210 pp..
men terug in de evangelies. D at Jezus in
Thielecke,Helmut- En als God nu een: Bethlehem geboren moest worden, de rol
bestond.- Zomer en Keunings,W agenin- van de drie wi
jzen, de kindermoord van
gen, 1971,270 pp., /24,50.
Herodes,de dooy in deJordaan,hetveer-

Verbeek,Proj.Dr.E.- Geloo!en onge- tigdaagsevasten m dewoestijn,degedaanlooj :# Sigmund Freud. - Callenbach, teverandering enz. enz., het zijn allemaal
Nijkerk,1971,77 pp.,j8,90.
verwijzingen naarhetOude Testament.JeHarrieJ.M .Nouwen

zus vervult in persoon en werk héél het

'M etopen handen.N otities over het
#ebed'
Ambo,Bilthoven,1971,56 pp.,j5,90.
Een klein boekje (56 pagina's) dat 'met

alduseen geheelnieuwe uitleg ontstaatvan
hetOude Testament.VooralKerkvadersa1s
Origenes,Augustinus en Gregoriusde Gro-

dichtgeknepen handen'openten 'met open
handen'besluit.Tussen de zogeheten inlei-

Oude Testament.Het is begri
jpelijk dat er

tehebbenhun bijdrageaan ditnieuweverstaan gegeven.ln uitvoerige citaten komen

zijaan hetwoord.

Hettweede hoofdstuk behandeltde plotse-

ding en conclusie in,vindt men vijf be- linge driftdieerrond 1800 ontstaatom 'de

schouwingen over wat bidden een mens ware toedracht'te achterhalen. Is het nu
doen kan.Dathijerstilvan kan worden wé1of nietechtgebeurd? Voorvelen ishet

en wateen moeite datkost.Dathijleert
ontvangenenhoebevrijdenddatwerkt.Dat
hoopzijn hartgaatvervullen,wathem nog
dichter bijGod brengtdan hetvragen vermag.Dat hij totrust komtin de ervaring

dan onbegrijpeli
jk en onoverkomelijk wanneer uit zuiver wetenschappelijk onderzoek
bli
jktdatdevijfboekenvan Mozesnietuit
één pen zijn gevloeid,maar hetwerk zijn
van diverseauteursuitverschillende tijden.

mededogen vultjegens zijn medemens.En

houding van de Pauselijke Bijbelcommissie

van Gods vergeving en hoe hem dat met Ook besteedt Grollenberg aandachtaan de

tenslotte,dat de ervaring van Godsnieuw- en aan de encyclieken die speciaalhandemakende Kracht in hem een revolutionair 1en over hethanteren van de Bijbel.
verwektnaarhetbeeld van Jezus:vri
jvan Hetderde en laatstehoofdstuk,data1stitel
de wereld,wantverankerd in de Vader,vo1 draagt 'Vanuit impasse naar oecumene'

van herscheppende Geestkracht. Vijf be- toontaan datBijbelonderzoek onherroepeschouwingen die de weg verwoorden die lijk vastloopt,wanneermensen de voorkeur
wordtafgelegd tussen hetgesloten begin en

geven aan hetvasthouden van dogmatische

hetopen eindpunt.Hetis een klein boekje. formuleringen boven hetobjectieveBi
jbelM en heeft het uit voordat m en er erg in onderzoek (p.106).Grollenberg lichtdita1s
heeft.

volgttoe:na de vervolgingen van de eerste

Chr.v.Buijtenen

eeuwen krijgen de christenen weer tijd en

LucasGrollenberg

voerlgerte bestuderen.Zijgaan formuleren
welke theologische gevolgen bijvoorbeeld de

M odern Bqbellezen

gelelenheid om hetNieuweTestamentuit-

Bosch en K euning, Baarn, 1971, 144 pp., uitdrukking 'Zoon van God'met zich mee

draagt.De eerste concilies (in de jaren 325,
/6,90,BF.110.
381,431, 451 en ook daarna) hebben zich
Ditzesde deeltje uitde serie 'Oekumene' met dit probleem bezig gehouden, en wel
mag a1seen aanwinstvoor deze reekswor- zeerintens.Zi
jmoesten devraag oplossen:

denbeschouwd.Oy prettigleesbaremanier
gaat Grollenberg m op diverse problemen

in hoeverre was Jezus mens, in hoeverre

washijGod?W elkewasderolvanM aria?
diebi
jhethuidig lezen van de Bijbelkun- Op dezebrandendevraqen van de christenen opduikenen vervolgenshoewi
jonser nen hebben deze concllies een antwoord
tegenoverkunnen opstellen.
pogen te formuleren; die antwoorden zijn
Na een inleidend woord over het traditio- ons beter bekend onder de naam dogma's.
nele inspiratie-begrip Ue kunt inspiratie Ons Credo is resultaatvan die eerste conook anders verstaan dan dat God de pen cilies.M aar ook nâ de uitspraken van de
van deBi
jbelschrijversheeftvastgehouden) eerste concilies gaat het onderzoek voort.

218

Boekbesprekinl

W at doet men met nieuw gevonden resul-

taten? W orden zijverworpen omdatdogLITEM TUUR
ma's eens en voor altijd geldend zijn öf
laatmen zichdoorwetenschappelijkonderzoek leiden?Langeti
ld - aldusde auteur Andres,Stejan - Die Versuchung des sy-

heeftmen voor heteerstegekozen:ieder nesios.- Piper& Co.,M unchen,1971,509
die iets anders leerde dan het dogma, PP.,DM .28,- .
hoorde in zi
jn kerk nietthuis.Grollenberg Ballard,J.G.e.a.- Après-demain,la terdurftmetnadruk de vraag te stellen 'ofde re.- Casterman, Tournai, 1971,352 pp-,
gescheidenheid van de christelijke kerken BF.180.
nietgedeeltelijk teruggaat op de verschil- Demedts, André - Stën Streuvels. lende,tegenoverelkaargezetteuitwerkingen Orion,Brugge,387 pp-,BF.295.
van die dogma'
s'(p.127).A1s voorbeeld Duribreux, Gaston - Ballade van de hoom deze problematiek te illustreren noemt peloze zuiverheid.- Orion,Brugge, 1971,
hijeen passage uitMattheus 16:'Gijzijt 199 pp.,BF.135.
Petrus,en op deze steenrots za1ik mijn Galante,Pierre- M alraux.- Plon,Preskerk bouwen'. Sinds de Reformatie is de sesdelaCité,Paris-M atch,Paris,1971,345

betekenisvanditwoordeen strijdpunt.W at PP..
men nooitheeftbetwijfeld is,datJezusop Graham, Winston - Der weite <eg nach

een bepaalde dag,in de buurtvan Caesarea
Filippi, dit woord zo heeft uitgesproken.
Neen, men streed over de vraag wat de
betekenis van de zin was;voor een katholiek za1hetheeliets anders betekenen dan
vooriemand uitde reformatorischekerken.
ls er dan een uitweg? A1s oplossing uit
deze impasse ziet de auteur,dat een eer-

Arwenack.- Piper & Co,M ûnchen,1971,
612 pp.,DM .28,
-.

Hojjmann, Fritz u.A.,SrJg. - Uber die

grossen Stödte. Gedîchte 1885-1967. Aufbau Verlag, Berlin /W eimar, 510 pp.,
M .15,- .
Isacker, Frans van - Binnen in de open
ruimte. - Orion, Brugge, 1971, 108 pp.,
lijke,doordachte benadering van de Bijbel BF.80.
(plaatsen ti
jd van zijn ontstaan,deti
jdgelmthout,Keesvan - Quant: moi.bonden formules; de historische en sociale Ka
n e Universal W orkcommunity, Tilburg,

omstandighcden m Palestinaen daarbuiten) 1971,40pp.,/1,95.
zou kunnen leiden toteen naar elkaartoe-

auss,Henning - Die Praxf, der 'littéragroeien van dekerken:naaroecumene.Im- Kr
ture engcgle' im Werk Jean-paul Sartreh
me
rs,
dé
bae
se
en zi
j zich weer OP een 1938-1948. - Carl W inter, Heidelberg,
geme
ens
cn
happ
lir
lk
uitgangspunt, nameWk 1970, 186 pp.,DM .32,- .
de persoon van Jezus Christus. 'Als dit Krûger,Horst- Fremde Vaterlönder.Ref-

juistgezien is'- zoluidtdeconclusîevan
dithoofdstuk - 'dan zou een eerli
jk doordachte historische benadering van de Bilbel
kracht kunnen bijzetten aan het oecumenisch streven der kerken,misschien nOg

seerjahrungen einesDeutschen.- Piper&

Co.,M ûnchen,1971,256 pp.,DM .22,- .
M allet-loris,Françoise - M ein Haus hat
keine W önde.- Piper & Co.
, M ûnchen,
1971,260 pp.,DM .22,- .

meer dan zij reeds heeft gedaan.Zij kan Poesiealbum 47. Larissa Wassiljewa. de eigenlijke bedoelingen van Jezus bloot- NeuesLeben,Berlin,1971,32 pp..
leggen:en we1zo datdie in elementairebe- Vanderschaeghe,Paul- Op hetkantîe J/.
woordlngen kunnen worden vertaald.D aar- - Orion,Brugge,1971,114 pp.,BF.80.
meerelativeertzi
jdogmatischeformulerin-

gen,die van nature scheidend werken.Dan
zullen de kerken alhun krachten kunnen
bundelen om gehoorte geven aan een op- GûnterKunert

roep dievoorchristenen eengoddelijkeop- Warnung vorSpîegeln.Gedichte

roep is)beluisterd in de nood van mede- Carl Hanser Verlag, Mûnchen, 1970,
mensen (p.lr ).
Dit boek is een waardevolle gids voor de- 87 pp.,DM .5,80.
gene die zich in dit zeer actuele vraagstuk

wilverdiepen.HetisJammerdatmetname In een deelvan zijn nieuwe dichtbundel
in het derde hoofdstuk de auteur karig is reflecteert Kunert op het dichten zelt
metvoorbeelden.Zijn betoog omtrenthet vraagthijnaardewaardeen defunctievan
dogma zou dan ietsconcreter gestalte heb- de lyriek in onze tild.Ziln conclusie is deben gekregen.Nu blijft heteen theoretisch
gesprek.N iettem in wordt het boek warm
aanbevolen.

P.Beentjes

faitistisch: 'M ehr a1s ein G edicht/istbeispielsweise:K ein Gedicht/denn dasNichtgedichtlebt/a1ssanfte Lauheitder Inspiration'. Dit defaitisme ontspringt echter
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nooit recht kan doen aan de volheld van
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heel de onbegrensde werkelijkheid;neen,
merkwaardig gelaten waarschuwt Kunert
ons,niette diep in de spiegelvan het ge-

dicht te schouwen (titelgedicht: Warnung
vorSpiegeln).Zouden wijditwe1doen,dan
zouden wi
j,a1szagen wijGorgo,in steen
veranderen,zo ontzetzouden wijzijn over
de schrikwekkende realiteit. In de overige

Angermeyer,Hans Christoph - Zuschaue'
im Drama. - Athenëum, Frankfurt lm
M ain,1971,144 pp..

Brust, Al
jred - Dramen. 1917-1#24. -

Fink,M ûnchen, 1971,318 pp.,DM .48,- .

geéchten, die onze verstedelijkte bescha- Heilmeyer,Jens und Pea Fröhlich - Now.
ving aan de kaak moeten stellen,isKunert Theater derErjahrung.- DuMont-schauconsequent.Hijkijktniettediepindespie- berg,Köln,1971,318 pp.,geïll.,DM .24,- .
ge1enbli
jfti
n watvagekritiekeninenkele
loze, idealistische kreten hangen. Een uit- M eyer,M ichael- Henrik Ibsen.The top
zondering vormen de drie gedichten waar- oj a cold mountain.1883-1906.- Hartuithetgeluk straaltdathijsamen met<M .' Davis,London,1971,367 pp.,E 5,50.
beleeft. Toch is deze dichtbundel interes- Silvestro,Carlo - The living book // the
sant;en we1 a1s documentvan een evasis-

living theatre.- DuM ont-schauberg,Köln,

tischeliteratuur(Kunertleeftin deDDR), 1971,z.p.,gdll-,DM.24,- .
die het waarli
jk herscheppende poëtisch
woord niet wi1 of niet waagt te spreken.
Th.vanOorschot

HeinzKindermann

RobertM inder

G /zu Literatur?
Suhrkamp, Frankfurt/M , 1971, 177 pp.,
DM .6,80.

TheatergeschichteEuropas.
lX .N aturalismus und Impressionis-

mus (2.Teil)
Otto Muller,Salzburg,1970,800 pp.
,genl-,
öS.550.

Robert Minder is een van die ouderwetse
oudere heren diemen om hun enorme eru-

De76-jarigeS.,diein delaatstevoorgaanditie alleen maar kan beni
jden.Zijweten, de delen erj zwak en onsamenhangend de

doordatze iedereen ontmoet en gesproken
hebben die in hetopenbare leven van hun

geleerde bpdragen van oncontroleerbare

doten.D oordatM inder Elzasser is,hebben

them atiek en kennis en m eteen liggen de

vorsersbijelkaarbegon terijmen,isin dit
tijd een ro1speelde,hun betogen te door- (voorlopig) voorlaatste deel zijn inzinking
spekken met relevante persoonlijke anek- te boven;hi
j zit nu stevig terug in eigen
zijn betogen betrekking zowelop de Franse imponerende sp theses weer voorhetgraba1s op de Duitse cultuur.
belen.Natuurlpk bli
jftookdezeperiodein
Hij laatin deze opstellen en redevoeringen eerste instantie kroi ek, de geest van een
vooralzien hoein hetonderwijsdeleerling ti
jd afgelezen uit de statistisch-> jpbare
een op nationalistische gronden gem aakte theaterexpressie; maar S. ontwilkt thans
keuzeuitdeletterkunde te zien kri
jgt.Op m et succes de historiografische feuilletondeze wijze worden nationale vooroordelen sti
jlen analyseertmet eigen middelen en
in leven gehouden.Hi
j toontaan, datbe- inzichten.Aangezien hetaandeelvan Duitshalve dat de namen vtrschillen, deze keur land in hetvorige deelter sprake is geko-

in Duitsland en Frankrijk vrijwelgeli
jk is. men,worden nu Frankrijk (van Antoinetot
Deletterkundebeïnvloedtnaarzi
jn mening hetCartel),Rusland (van Stanislawskijtot
hetleven van de mens in denken en han- Tairow),Groot-Brittannië (vanJ.Greintot
delen,vooralookinbijzondereomstandig- hetAbbey n eatre)en (Skandinavië (de 4
heden,zoals die zich bi
jvoorbeeld in een landenleden isolerend en toch mentaalbinoorlogssituatie voor kunnen doen. In htt dend) doorgelicht. Simplificaties zijn bij
kader van deze uiteenzetting komen dan deze veelheid niet te vermijden, maar de
allerleipersoonlijke verhoudingen - zoals a1sautonomeessaystewaarderen bijdragen
die tussen M fred Schweitzer,een oom van overdegroteveY euwersa1sStanislawskij,
de schrijver,en diens neef Sartre - ter Gordon Craig ofM eyerhold tonen zulk een
sprake.
vermogen tothetaangevenvandetijdgeest,
C.J.Boschheurne

het aantonen van de individuele inzet en
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van Bien poneertIbsen a1seen zowelintuï-

blijven doorwerken,dat alleen door deze tief a1sbewust aanhangervan zonietrondbetrekkelijkkorteportretten dehelesamen- weg M arx dan toch van de sociaaldemocra-

hang een principlele dimensie krijlt.Een tie (veilig te waarderen, aanqezien vöör
tiende deelzou inderdaad de afrondlng van
1917).M .a.w.enigMstorisch rellëfisalleen

een monumentale visie kunnen bettkenen. toevallig aanwezig en Ibsen wordt behenC.Tindemans

M ichaelM eyer

dig en zekerookwetenschappelijk-knap ingepastinhetideologschecatechismusjevan
Bien.M arx en Lenin zi
jn ook ditkeer de
belangrijkste literatuurtheoretici en in de
matewaarin lbsen we1ofnietblijktovereen testemmen methun sententiën,kan hij

rden gevierd ofqekraakt.Zo makkelijk
Henrik Ibsen. Vol. 2. The Farewell wo
isdatallemaal.PosltiefblijftdatBien de
to Poefry 1864-1882
sociaal-maatschappelijke achtergronden en

strekkingen in IbsensNoorwegen totop het
Rupert Hart-Davis,London,1971,344 pp., bo
t heeftverkend en daardoor een rechtf 4,95.
vaardiger kader heeft opgehangen dan het
we1 wat enj exclusief-psychologische dat
HorstBien
Meyer,overlgens grandioos,schildert.
H enrik M len.
çR ealism us
C.Tindemans
Rûtten & Loening,(Ost-lBerlin,1970,
328 pp.,M DN.19,50.
Alle lof,toegezwaaid aan M .M eyers eer-

ste deel (cfr Streven,aug.1968,p.1165; Erich Ruprecht und Dieter Bânsch,Hrsg.
erkomtnog een derde deel),pastander- Literarische M anijeste derJahrhunmaal.De periode van de grote versdrama's dertwende1890-1910

en de maatschapgelijke uitspraken steunt M etzler, Stuttgart, 1970,579 pp-,
op de milieucondltionering van het eerste

deel,maardemenselijkeevolutiecyclusvan DM .50,- .
provinciaal, middenklasse, armoede over
ruzie naar exielen applaus vormtnauwe- Geklemd tussen naturalisme en expressioli
jks een biografisch hoogtepunt. Centraal nisme(meteen de realiteitvan een overgang
staan im mers de ontwikkelingsfasen van de
l er! simplificerend),heeft deze brugmens-auteur.M eyer nuanceert hier de 1b- we
generatle hethoofd en de zinnen naar alle
sen-kritiek op we1ergstoutewijzeen acht kanten gewend maarisnauwelijksgekomen
Brand en Feer Gynt yygreater plays than tot strikt zelfstandige keuze. Daarom ook
anything by Racine, Goethe or Schiller''. doeteigenlijk geenenkelevan dehiervoorZoontdoetMjook Nora(Hetpoppenhuis) beeldig gebundelde programmatische vervan hetvrouwenem ancipatorische halo,ziet
klarinjen werkelijk a1s een manifest aan.
hijin Spoken slechtszi
jdelingshetpatheti- Het zlln vele kleine kreetjes,waaruit alleen
sche erfelijkheidsaspect behandeld en wi1 de Blötter /;r die Kunst omheen Stefan
hijooknietin Een v#cnd van hetvolk de George een eigen stem verworven hebben.
milieubezoedeling als kern zien.Ibsens 1evenshart is geweest: de behoefte van e1k
individu zichzelf te ontdekken en er dan

Datmaakt de periode niet meteen minder

naar te leven.Daarom noemthijhem een
groot revolutionair ('
the revolution ofthe
spirit'
) en hijlijktnu reeds te suggereren

en hetbroeierigebestweten legteen intense
bezigheid bloot, die door een uitermate
knappe inleiding in al haar facetten,stro-

boeiend.Talrijkebeweginkjesbetwisten e1kaarom strijd hetrechtop demoderniteit

datde symbolistische einddrama's een 1o- mingen, ontwikkelingslijnen en resultaten
gisch slmtstuk worden.

wordt gereveleerd.ln e1k gevalblijkt het
Ook H.Bien houdtzijn analyseop bi
jEen neoromantisme niet de alleenheerser,maar
v#cnd van hetvolk en vindtIbsen eveneens komen decadentie, Blut-und-Boden,natioeen groot revolutionair auteur,maar deze
overeenkomst in periodisering en interpretatie is uiteraard grondig vals.W ant Bien
wenst de symbooldrama's principieel niet
meer te behandelen omdat ze geen maat-

schappelijk-socialistisch elan meer zouden

reflecteren; en het revolutionaire respect

nalisme,eclecticievenqoed aan debeurta1s
de vrouwenemancipatle, de start van het
cabaret,de Charon-groep en de katholieke
hernieuwing. A1s begeleldingsinstrument is

deze verzameling bijgevolg voortreffeli
jk.
C.Tindem ans
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a1s erotisch regisseur),verdisconteert in dit
lekkere boek zijn vondsten en bevindingen
van wathijerotisch theaterblijftnoemen.

Historisch is diterotische zoweldrama a1s
Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen,1970, theater zondermeer een realiteit; of de
263 pp.
,DM .19,80.
nachtclubactualiteit van S.binnen dezelfde
ideële context te situeren valt, wordt na
U itdediscussie van de norm der drie een- dit boek niet duidelijker. W e1 schuimt hij
t lieve modewoorden een vulgair-socioheden, thans we1 definitief beslecht in die me
ogische trend af en maakt de speurende
zin datde norm werd losgelaten,is we1de l
ezer radeloos door een ongenuanceerd
ontbindingvan de vroegere code duidelijk l
waarte nemen,maarminderdeconsequen- mengen van allerleitendensen en uitdaginn nieteenspamflettairemaarronduit
ties die zich voor e1k van drie constitue- ben i

v.'Sokratesin der Everende begrippen (ti
jd, plaats, handeling) lllustriertenstijl(b.
ar' of 'Dionysos im Beatschuppen'). Na
opdringen.S.(prof.univ.Giessen) poogt b
hier door te dringen toteen codificatievan een fundamentele positieverklaring die dat
verigensamperwordt,toerthijlustigverde techniek die zich uit de tijd a1s con- o
structieprincire van het drama losmaakt; der door de internationale naaktmarkt
hijbereiktbijgevolg een theoretische dra- (theoretisch wel,praktisch geen onderscheid
kend mssen erotisch en blootbloot).Lomaturjie,zi
j hetdatze op ieder moment ma
isch staan bijgevolg vele prentjes afgeempirlsch te voorschijn wordtgehaald uit g
drukt,die we1matig-boeiend uitvallen voor

het universele drama, van Aeschylos tot
Handke. De aandacht gaat op geen mo- de gelegenheidsgluurder maar precies door
tatischeyronkkarakternooitdeevenmentnaar hetmetafysische bestaan van de hun s
uele geldigheld van een erotische theatertijd blnnen hetdrama en overhet drama t
heen,maar naar de fysische conditionering idee weten uitte drukken.
diedetijd opdringtaan plaatsenhandeling C.Tindemans
en waaruit het element 'spanning'opduikt
a1s constituerende continuïteit.ledervan de

drie logische modi (gelijktijdig,vooroglo-

pend,teruggrijpend)beschiktovereen elgen
stel instrumentele mogelijkheden en S.
pluist zorgvuldig uit;datvalttoch weliets DavidM .Holmes
te beknopt uit,zelfs wanneer het aangege- The Art0/ Thomas M iddleton.
ven perspectiefenorm ruim is en alle ver- X CriticalStudy
dere uitwerkingen veeleer binnen de radius
van hetindividuele drama dan van een al- Clarendon Press: Oxford University Press,
gemene dramaturgie passen.M et deze stu- London,1970,235 pp.,f 2,75.

die bewijstS.hoe dan ook dathettijdperk
bilm en de Duitse dramatologie, waarin
alleen op R.Petsch en A .Pergerkon worden gesteund,afgelopen is en dat ditprecies gebeuren kan om dat andere inzichten
in de m otoriek van hetdram atische gebeu-

Bi
jdeoverstelyenderijkdom van deElisabethaanse studleliteratuur is n .Middleton
een uitzondering gebleven en deze m onografie is dan ook uiterst welkom.Daaren-

ren eindeli
jk uitgewerkt worden.

t
egen isprecies hetbegrip monojrafie in
deze studie te eng opgevat; de tild en de

C.Tindem ans

schrijvende tijdgenoten staan veelte weinig
aanwezig in hetcomplex en metname de

toch nitt onbelangrijke bdnvloedingssitua-

tie is op te verwaarlozen wijze aangepakt.

ArthurM ariaRabenalt

Bovendlen spantS.zich overdreven in om
het theatrale gebeuren te reduceren toteen
moraliserende verhaalafwikkeling;de 'baw-

Theater ohne Tabu.Voluptas ludens dy'vis comica(b.v.The ChasteM J/#Ien
heute
de underdog-humor worden op hun letterjke,en niet op hun theatrale waarde geLechte,Emsdttten,1970,228 pp.,70 Abb., li
meten en natuurlijk ontdekt S. dus een
DM.28,50.
imponerende rechtli
jnigheid, des te meer
schokkendomdatgeen enkeltijdgenooteen
S.,aljarenbedrijvigophetdomeinvanhet zelfde soort moralistische evidentie weet
priapische theater(alsmak theoreticus,a1s aan te tonen.Hetkwaad zitmeteen dieper:
anthologieverknipper, a1s toonclubuitbater, de begrippen 'com edy'en 'tragedy'kunnen
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zijn,nergensnaarverwijzen,geen uitdrukking zi
jn van een fundamenteelmenseli
jk

levensgevoel.W ie in staatisde ontbrekende interpretaties aan te vullen,za1aan de
hand van de aanwezige reconstructies en
nuchtere analyses toch een nuttig instru-

me
ntoverhouden datdeElisabethaanseyeriode op niet helemaal bevredigende wllze
aanvult.
C.Tindemans

KUNST EN ARCHITECTUUR
Barraqué, e.a. - M ozart. - Heideland,
Hasselt,1971,273 pp.,geïll.,BF.525.
Neutra,Richard - Construire pour survivre.- Casterman,Tournai,1971,208 pp-,
geïll.,BF.220.
Schulze-Fielitz,Eckhard - Stadtsysteme 1.
Krs
''mer, Stuttgart, 1971, 60 pp., gem ..

Witsen Eliah #ro/.Jhr.Dr.J.S.- Ge-

schiedenis van de Europese schilderkunst

PierreBrunel
ClaudeletShakespeare
Librairie Armand Colin,Paris,1971,
268 pp.,FF.29,50.

van1700totheden.- (PrismaCompendia)
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 240
PP.,/7,50,BF.123.

simon Ffnkenoog

l'
s oogappels
Zich metveelschranderoverlej moeizaam Appe
een weg banend door de talrilke mysteri- Bruna,Utrecht- Antwerpen,1970,175 pp-,
euze uitspraken van Claudel over Shakes- 60 p1.,BF.240.

peare (deels monumentaaloytillend,deels
kwaadaardig verwerpend,altild gdntrigeerd

<
Appel'soogapqels'isvooreerstde titelvan

dooraarden vorm én wereldbeeld),achter- een tentoonstellmg in hetCentraalM usellm
haaltS.(prof.Sorbonne)deniet-aflatende van Utrecht,waarin Appel eigen werk uit
aanwezigheid van Shakespeares oeuvre in

zijnyrivé-collectietentoonstelde.Hetisook

Claudels bewustzijn en werk.Zijn groene de tltel van het boek waarin, behalve de
jeugd wordterdoorgetekend;thematiek en catalogus van de tentoonstelling, ook het
techniek worden herkenbaar.Zijn midden- gedichtvan Vinkenoog,lelezen bijdeopeperiode blijftShakesjeare trouw;zijn me- ning van de tentoonstelllng,en hetoudere
tafysischeideeën en zljn drnmatisch-epische Verhaal van Karel Appel van Vinkenoog
eigenzinnigheid geven langs alle kanten de zijn opgenomen.Zoals Vinkenoog het foraanhoudende haatliefde aan.Zijn rustjaren muleert,heeftde uitgever erweer 'n f4n
brengen hem mediterend, zowel berustend

boek van gemaakt metgoede reprodukties

a1s agressief,terug bij de boeman van zijn (ook in kleur) van Appels oogappels, een
leven: de ongrijpbare Shakespeare die een bio- en bibliografie (tot1964).
mens en een tijd opving in geldiggebleven G.Bekaert
beelden en gedachten.Zo bewijst Claudel
zijn volstrekte afhankelijkheid,meteen ook
zi
jn uitdaging;de bevrijding is nooitvolledig geslaagd,m aar in hetcontinue proces

Dugald Sterner,susan Sontag

van afstotenen aantrekken iseen geesteli
jke osmose ontstaan die door dit prachtige Dekunstvan de revolutie

boek eerbiedig én indringend wordt opge- Bruna,Utrecht-Antwerpen,1970,142 pp.,
vangen.Dat S.langsde neus weg herhaal- 96 p1.,BF.305.

delijk totrdnterpretatiesvan Shakespeare
overgaat (soms n.a.v. theateropvoeringen De kunstvan de revolutie bevateen keuze
die in Claudels leven een functie hebben
gehad, soms zuiver theoretisch om angstvallig de grond te bepalen waarop beiden

van zesennegentig affiches uit Cuba,affi-

chesdiedirectmetdeyolitiekerevolutiein

verband staan,andered1ewelvan hetrevo-

elkaar hebben ontmoet),is een van de ad- lutionaireregimeuitgaanmaarbestemdzijn
ditionele beloningen van een grondige stu-

voor cultureleactiviteiten,film,toneel,baldie;een andere beloning istevensdatmet let, tentoonstellingen. De verantwoording
deze toonaard meteen ook het vrome be- van ditsam enbrengen onderde titelK unst
drijf van Claudéliens a1s J. M adaule a1s van de revolutiewordtgegeven in twee beontoereikend en nutteloos gekarakteriseerd langrijke inleidende teksten van Dugald
wordt.
Sterner en Susan Sontag.Deze laatste probeertin hetreinete komen metde begripC.Tindemans
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pen 'affiches, advertentie, kunst, politieke
kunst,gebruiksartikel'.Sterner gaat directer in op de culturele situatie in Cuba,

MISCELLANEA

waar de affiche een bijzondergrotero1is
toebedeeld.De affiches zelfzijn dank zij

een internationale coproduktie voortreffe- Apeldoorn, Dr. C.G. L. - Ajkortingen

lijk in kleur gereproduceerd op een ver- Lexicon.- (Prisma) Spectrum, Utrecht 1
kleind,maar toch nog genietbaar formaat. Antwerpen,1971,213 pp.,j4,- ,BF.66.
Samen metde catalogusvan het Stedelijk Aue, Walter - Projecte, Concepte und
Museum van Amsterdam vormt dit boek

Actionen. - DuMont Schauberg, Köln,

een uitstekende documentatieovereen vrij 1971.
uitzonderlijk fenomeen.
Bibliographie - Neues Leben 1946-1971.
G.Bekaert

-

sina Witt

Antwerpen,1971, 116 pp.,/17,
50.
Greulich,E.R.- Der anonyme Briej.

Verlag Neues Leben,1971,344 pp..
Gregorius van Nyssa - Hetleven van de
heilige M acrina. - Spectrum, Utrecht/

Kinderzdchnungen zu Brecht
NeuesLeben,Berlin,1971,364 pp-,M .8,20.
ndrikx,A.- W orden wt
/ vergijtigd? (Nachwortvon W erner Hecht),InselVer- He
Davidsfonds,Leuven,1971,66 pp.,BF.40.
lag,Frankfurt/M .,1970,34 Tafeln,
Heiduczek, Werner - M ark Aurel oder
ein SemesterZörtlichkeit.- NeuesLeben,
lin,1971,146 pp.,M .5,20.
Ruim derti! kindertekeningen die uitge- Ber
broek,Rudy - Een kuilom snikkend
zochtzijnu1tde600besteinzendingenvan Kous
in het totaal2970 ingezonden op een door in te vallen. - Rap, Am sterdam , 1971,
pp..
HeleneW eigeluitgeschreven wedstrijdvoor 120
D er Brahmane und #JJ
de basisscholen in de DDR. De geïllu- Lewis, Reba
ödchen. - Neues Leben, Berlin, 1971,
streerde gedichten ofdelen van werken zijn M
telkens bi
j de tekeninren afgedrukt.Vele 256PP.,M .7,50.
tekeningen laten duideh'
jk een politieke in- Riisdorp,Proj.Dr.K.- Gymnologie.doctrinatiemerken,maarzelfsdezezijna1s Spectrum, Utrecht/Antwerpen. 1971, 256
103 pp.,DM.6.

uitgesproken spontaan te beschouwen.Bij pp.,/6,50,BF.106.
de oudere klnderen!zoalsin de twee teke- Stellingwerjj,Dr.J.- Inleiding totde uniningen van de l6-larige Jean Kuo bijde versiteit.- Buyten en Schipperheyn, Am-

'
lejendevan de dode soldaat',isduideli
jk sterdam,1971,260 pp.,j12,50.
belnvloeding door schilders, zoals in dit W illems,J. T.J.M .- De noodzaak van

natuur-en milieubeheer.- Bruna,Utrecht,
1971,180 pp..
expressionistische indruk maken. Dat kan Wogatzki, Benito - Der Preis des M ##- Neues Leben, Berlin, 1971,200
natuurlijk een gevolg zijn van de keuze chens.
,M .6,20.
doordejury,die ditsoortwerk a1shetbest pP.
yndham , John
D e getekenden. bi
jBrechtpassende beschouwde,maarmis- W
Spec
t
r
um
,
U
t
r
ec
ht
Ant
werpen, 1971, 202
schien heeft Brecht inderdaad tot expresPP.
,/2,75,BF.44.
sionistisch werk geïnspireerd.

gevalOtto Dix,merkbaar.M en kan trou-

wensvan alletekeningen zeggen datzijeen

Ilet idee van een dergelijke wedstri
jd op
zich zelf is overigens bi
lzonder goed.Feiteli
jk moet kunst altild weer door kunst
beantwoord worden,maar de meeste mensen durven nu eenmaal nog niet fluitend
door een museum te lopen.Laat staan dat

D r.A .Becker

D iagnose:A derverkalking

zijhun eigen fluiten,ofzingen in hetbad, La Rivière & Voorhoeve,Zwolle,1971,
a1s kunst durven te beschouwen.A1s men 93 pp.,/7,50.
kinderen vroeg er aan te wennen om tot

een dergeli
jk antwoord te komen,zullen zi
j De ondertitel vermeldt: Herkennen Voordatblijven doen,en op den duurgeen rem- komen Behandelen, Eerste hulp bi
j een
m ingen vormen die de spontane ontwikkeling van de kunst vertragen.

hartaanval.Van ditprogramma komtniets

de expressie-vakken op school.
C.J.Boschheurne

naardedokterte lopen om zich één ofandere dolle kuur te laten aansnaeren. èça-

terecht. Het is een paniekzaaierig boekje
Buitendien is dit werkje een mooi voor- geworden voor bijgelovige mensen,die te
beeld van integratie tussen een taal-vak en veeltijd hebben om op hun lijfte letten en
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poëtische hoek' bekeken.Buiten de opnaoverweinig vetgebruiken,vitamine-B-com- men van typische gebouwen a1s hetkasteel
plex extranemen,voldoende lichaamsbewe- van Arenberg ofde Hallen en de portretten
ging, etc.. De wat vreemde diëten van van een of andere prof die persoonlijke
bladzi
jde 74zi
jn nieteensslecht.Laateen herinnering oproepen,gaathetom nietszegouderenietschrikken alshi
jdeaortain de gende foto's van mensen en gebouwen,zomaagstreekvoeltpulseren,hetkannamelijk a1s die om het even waar zouden kunnen
heel best,al heeft Dr.Becker gezegd van opgenomen zijn.Hetluxe-karaktervan dit

tuurlijk staan er ook bruikbare dingen in

niet.Bijeen echte hartaanvalzou ik maar
voorzichtig zijn met die nitrietdruppeltjes
(p. 29): beter weglaten. Men moet een
acute patiëntalhijpijn heeft,blauw ziet
of benauwd is, ook maar liever wat meer

foto-album draagtertoebijom dezeindruk

nog te verstevigen. Een direct-informatief
boek over de Leuvense universitelt zou

dichterbijdeuniversitairerealiteitvan van-

daag hebben gestaan en aan een reëler be-

rechtop laten zitten.In Holland zijn we hoefte hebben beantwoord dan dit soort
ook nietzo gek op aldie compressen.Ce1- status-symbool,waarvan de strekking door
therapie, neuraltherapie en Bogolmoletz- de foto's zelf wordtweerlegd.
serum iskwakzalverij.Ook jodium beveelt S.Heester

de schrijver aan.Hetoude adagium luidt:
##W enn man nicht weiss was, wo,warum,

gibtman dasJodkalium''.Devertalingli
jkt
welgoed.

W oordenboek der Oudheid

Wehebben in Holland jelukkigwe1betere c/l.5 (epiphanie-Heliopolis)
boekjes voor de begelelding van ouderen.
J.H .van M eurs

Romen en Zonen,Roermond,1970,/17,
-.
Deze aflevering van het ,,encyclopedisch
overzicht van het oude Egypte, het oude

F.J.Lammers

Juliana Regina 1971
Hollandia,Baarn,1971,/4,50.

Nabije Oosten,de grieks-romeinse wereld
en het vroege christendom'',zoals de ondertitelluidt,biedt een keur van deskundig

geschreven artikelen (veelal gevolgd door
eenopgavevandemeestrecenteliteratuur),

Dat ditboek een jaarlijks overzicht zou die de titelmeer dan waarmaken.

geven van de gebeurtenissen rond het Ko- A1s men enkele artikelen met name moet

ninklijk Gezim is een watweidse aankondi- noemen,vallen welhetmeestoy in deze
ging. Het is een genoegli
jk fotoboek, dat aflevering: de trefwoorden Eurlpides (15
enigszins hetkarakterheeft van een fam i- ko1.), nog geschreven door wijlen Prof.
liealbum met enkele leuke of gedenkwaar-

dige momenten. A1s men werkelijk een

overzichtzou zoeken!isditte weinig.M aar
zoals het boek nu 1s, za1 het voor velen

een prettigeverzameling zijn.
R.S.

Ros, en Griekenland. Dit laatste artikel
biedt,samen met de trefwoorden Griekenland en Grieks, in een totaal van 64 ko-

lommen een overzichtovervrijwelalle aspecten an de griekse wereld.

Enkele andere trefwoorden: Epos (met
groteaandachtvoorhetm esopotam ische en

hittietische epos),Eucharistie,Faijûm (papyrusvondstenl), Filistijnen (een boeiend
Leuven.Traditie en toekomstvan een overzicht),Forum,Gilgsmes,Hebreeuwen.
In totaalza1ditwerk tien delen gaan om-

universiteit

vatten.

Lannoo, Tielt-Utrecht, 248 pp., 148 p1.,
20 kaarten,BF.620.

J.J.S.W eitenberg

Zowelrector P. De Somer a1s Wce-rector
ender1972
G. M aertens geven zich in hun inleiding Oranjekal
alle moeite om een verantwoording te vin- Pro Juventute,Amsterdam,/ 4,75.
den voor ditfoto-album over hun universiteit,ofzoalsG .M aertenshetuitdrukt,over <Help een kind aan een kans' staat bij de
de buiteA ant van hun universiteit. Een kalendervan ditjaarrondhetci
jfer25.Het

verantwoording is er eigenlijk nietmeer. isduseen jubileumkalender.VandebekenUithetboekblijktdateen universiteitiets de kwaliteit.
anders is dan 'm ooie dingen vanuit een

R.S.
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SPAREN

* Spaarboekje
* Termijnboekje
* W oonsparen

* Rekeningen op korte termijn (3 en 6 maand)
* Rekeningen metvooropzeg (1,3,6 maand)
BELEGGEN
*
*
*
*
*

IN EFFECTEN
Spaarbons
Spaarbons tegen progressieve rentevoet
Kapi
talisatie-spaarbons
Kasbons en obligaties van de NMKN
Overheidsobligaties

KREDIET

* Hypothecaire Ieningen
* Beroeps- en Industrieel krediet
* Landbouwkredi
et

* Persoonli
jke Ieningen en Financieringskrediet
ZICHTREKENING

* Universele Rekening (cheques & garantiekaart)
LEVENSVERZEKERINGEN,RENTEN, PENSIOENEN
DIVERSE

* Reischeques

* Verhuring van brandkastjes

!

-

ALGEM ENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

EEN NIEUW INFORMATIETIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN
Met de steun van o.a. Prof.A. Breyne, J. Briers, F. Collin, M. Coppi
eters, het
Davidsfonds, W. De Clercq,J.de Spot,A.Gerl
o,M. Naessens, P. Rubbens, R.
Vandeputte, P. Vandamme, H. Vanderpoorten, M. Van Haegendoren, F. Van
Mechelen,de Vlaamse Volksbeweging.
De voll
edige aktualiteit zoals u ze zel
f nooit kan verzamelen.
Feiten en meningen doethetvooru!
-

VOLLEDIG:
Feiten en meningen volgt het binnenlandse politi
eke,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
parl
ementaire 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 kri
jgteen handige en stevige 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.

Fei
ten en meningen - volledige,objectieve,dui
delijk een bruikbare informatie.

HET ACTUALITEITSTIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN.

Men abonneertdoor450 F (volledige jaargang + ringmap-dossier)te storten op
Prk.155.63 van DESCLEE DE BROUWER nv,Wijngaardplein 15,8000 BRUGGE,
metvermelding ,,FeitenenMeningen1971(Sch.C.)''.

Wenslumeerinlichtingen? BeIonsop nr.(050)399.51of399.52.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuwe G racht 24a, Utrecht

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
OudeHoutlel38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-BroedersvandechristelijkeScholen
EXTERNAAT
INTERNAAT
spelialisatie : Typograaf, Linotypist,Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist,Typodrukker,Chemigraaf,Boekbinder,Grafieker
seholing : Lager SecundairTechnische School

Aanvaarding in le 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
HogerSecundaireBeroepsschool - HogerSecundaireTechnischeSchool

lndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4e humaniora,3e middelbare of LTS

HogerTechnisch onderwljs (Graduaaten Technisch lngenieur)

Aanvaarding na HST ofvolledige humaniora met ofzonderexamen

D E S P EC TA T O R
Eenweekendui
tgavediepastbi
juw standingencul
tureleontwikkeling

Weekendbijl
age
##De Nieuwe Gids'' - .,De Antwerpse Gids'' - ,,Het Volk''

lnschri
jvingsmodalitei
ten peradres:
Koningstraat 105,Brussel

Forelstraat 22,Gent

N.V.SC HEERDERS van KERC FIOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST.-NIKLAAS
SV K
SVK
SVK
SVK
SVK
SV K

TEL.(03) 76.35.01

Asbestcementprodukten
Strangpers- en handvorm gevel
stenen
Geglazuurde gevelstenen
Holl
e Fertvloeren
Marbrabeltegels
Trappen in marmermozalek

M eisl
'e,
W i1je een beetje van je vreugde geven can de
zieken die je nodig hebben en op je wachtenl

V erpleegster
zalje zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HO GZR TECHN ISCH IN STITUUT VO OR VZRPLZ:GKUND:

Capucijnenvoer,39 - LZUVEN - Tel.016 l28:.21

Sta-Am andusinstituut

INveRN.Av-sxvEnxAAv

onder de Ieiding van de Brledees der çhristelijke Sçholen
ST.-MICHIELSSTRAAT 15 - GENT - Telefoon (09) 25 29 97

Voorbereidende afdeling
LagerOnderwijs - 6 Ieerjaren

MiddelbaarOnderwi
js- Moderne humani
ora
-

Wetenschappelijke afdeling A

-

Econom ische afdeling

Bi
jzonderewetenschappelijke klas
-

- WetenschappelIjke afdeling E

voorbereidendtot:

Candidaat ingenieur
- Candidaat in de wiskunde
Candidaat in de natuurkunde
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-tuqivaarverpleejkunde
S.Anthonius-Brecht- tel.03-79.05.57

Opleiding tot Sani
taire Helpster(15 tot18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf 18 jaar)
Verpleegster

Kosteloosonderwi
js- voordelig internaat
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Instituut
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technischingenieur
in de industriële scheikunde
technischingenieur

in degistingsbedri
lven
Ajdeling A1 le graad:
bedrijfsassistent
in degistingsbedrijven
-

-

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistent
in industriële scheikunde

Voorjongensen meisjes
De schoolbeschiktovereen pedagœ
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BEKAERT
Zwevegem

S ink-v reqoriuôcollepe
HUNDELGEMSESTEENW EG 81 LEDEBERG

TEL.25.63.48

ouDE en MODERNE HUMANIORA

LagerOnde- i
jsmetafdelingente GENTBRUGGE en MELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

-

EXTERNAAT

Alle inliçhtingen en insçhrijvingen Tel.(09)25.63.48

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in mechanica,elektroni
ca
en industriëlescheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
methetoog op hettoelatingsexamen.

In stitu u tv a n d e H e ilig e -Fa m ilie v q n H e lm e t
Jqn Moorkensstrlat95

Berchem-Antwerpen - Teleloon (03)37.17.88

Middelbclr Onderwijs:Oude Humanoric
Grieks-Latijnse cldeling
Lctijn-W etenschcppelijke qldeling
Moderne Humcnoric

Algemeen Vormend Onderwijs
Economische cldeling
Voorbereidende cfdeling Kleuterklaszen
'X T:RN A A T
H A t F-IN T :R N A A T

lN T : R N A A T

Personalia
Dr. L. L. S. Bartalits, gcborcn 1933. Studccrdc
sociale wetcnschappen 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. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechten itf Nijmegen. Was daarna tot de oorlog
parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog
bij De Maasbode. Hij was secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschap aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curasao. Thans
verbonden aan het R.K. Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding: Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.
Prof. Dr. J. Lechner, geboren 1927. Studeerde
Spaans aan de Universiteit van Amsterdam.
Promoveerde cum laude in 1968 op 'El compromiso en la poesia espanola del siglo XX.
Parte primera: de la Generaci6n de 1898 a
1939'. Thans hoogleraar voor Spaanse en Spaansamerikaanse letterkunde aan de Rijksuniversiteit
te Leiden. Adres: Frederik Hendriklaan 4,
Oegstgeest.
Robert Holz S.J., geboren 1935. Studeerde in
Zurich 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*
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De derde Rom einse Synode,p.227
Juistdoorhaar m islukking en door watin die m islukking nog eens allemaaltot
uiting is gekom en,geeft de in oktober gehouden Synode misschien aanleiding
tot grondige veranderingen in de Kerk.Als het van bovenuit wordt tegengehouden,za1het van onderen,vanuit de basis moeten kom en.Diverse tekenen

wijzeneropdatdaartoeenigehoopbestaat.

Sterven om plaats te maken ?,p.240
W e zien op allegebieden die m etsterven te m aken hebben,een verschuiving

van verbod naar toelaatbaarheid,van vrijwillig naar opgelegd ofgemanipuleerd,van defecte naarniet-defecte patiënt ofcliënten van individuele naar
socialem otivatie.D itgeeftdeauteurreden toternstigebedenkingen.

M aatschappell
jkejunctie van universiteit,p.246
D e rector van de Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius te Antwerpen stelde

bijde opening van hetacademisch jaar de maatschappelijke functie van de
O iversiteitaandeorde.Netzoalsbijhethierinmaartgepubliceerdestukover
<de pretentie van een universiteit'gaat hetin deze rede om grondbeginselen of
grondvragen die naderbediscussieerd en geconcretiseerd zullen m oeten worden.

De tuin der sociologen,p.255
Op de hem eigen speelsewijze bespreektde auteureen aantalsociologische
publikaties.Hijsignaleertdaarbijvaak eengebrekaanhistorischbesef,hetgeen
z.i.desociologienietsteedstengoedekomt.Bovendienpleithijeruitdrukkelijk
voor,van zuivere begrippen uit te gaan,om niet sociologie en utopism e door
elkaar te halen.

Beeld-spraak VIL p.262
De Japanse cultuur,zegtRolO d Barthes,isgevoelig voorde differentiatie-in-

het-geli
jke.In hetW esten daarentegen leven wijmetde obsessie om in het
individu vooralde differentie te zien,ietsontoegnnkelijksvoorde anderen.
Communicatiekrijgtopdiem= ieraltijd ietsvaneenconsict.Hetsoortfilms
waarmeeenkeleDuitsecineastentegenwoordigbezigzijn,doetdevraagrijzen
of hetniet anders kan.

Hetvolksstuk van ôgla von s orvg/,p.2<8
D e uitgave van hetverzsmeld werk vu deze dram atische auteur van de W eim arrepubliek,die doorsom migen nog aleens tegenover Brechtwordtgezet,

iseengoedeaanleidingom evenintegaanopzijnopvattingvanhetfvolksstuk'.
Vanzelflooptdatuitop devraaghoehetkomtdatbijonsnognooitie1 van
deze<schrjvervx rhetvolk'gespeeldis.

FerzN e.Autobiografie pJa Graham Greene,p.277
H ettypische van de autobiografie van Graham G reene is dathetnietzozeer

de levensbeschrijving van demensGreene isalswelvan deromanschrijver.
Maardatisjuistweertyperend voorzijn leven.

De Vereniging p//rDienstplichtlkeM ilitairen,p.283
De verhouding tussen deVVDM en de krijgsmachtpolariseertzich op het
ogenblikbijzonder.Deauteur,diezowelmetdeVVDM alsmetdekrijgsmacht
vehrouwd is,heeft in hetkadervu zijn studie sociologie dit verschijnsel
geualyseerd en getracht de feitelijke ontwikkeling vastte leggen.Daarbij
trachthijbeidepartijenin hungoedeen mindergoedeeigenschappen tothun
rechtte laten kom en.

Begin van een nieuw kerk-beleven ?
D e derde Rom einse Synode

Jan Kerkhofs

Nog vôôrheteinde van hettweH e VaticaansConcilie besliste PaulusVI

doorhetmotupropriotApostolica Sollicitudo'(15.9.1965)tothetinrichten
van œ n Synodevan bisschoppen.Als consultatieforgaan opgevat,behalve
in gevallen waarin de Paus zelf de Synode een deliberatieve bevoegdheid
zou geven, moet de Synode de paus adviseren in zaken betreffende de
wereldkerk. De eerste gewone Synode had plaats in oktober 19671. De

twede,eenbuitengewone,wasgewijd aandecolle#aliteit(oktober1969).
De derde Synode,weereen gewone (zoalszijvoortaan om de twee jaar
gehouden zalworden),diendetweethema'stebehandelen:hetambtelijk
priesterschap en derechtvaardigheid in dewereld (29.9-6.11.1971)2.Deze

derdeSynodelijktdeaanleidingtewordentotfundamenteleveranderingen
in de Kerk en,hoe paradoxaalook,debeginselen van Vaticanum 11definitief te zullen doen doorbreken.

HetjaillietpJa een bepaalde kerkoppatting
ln plaatsvan een Synode te worden overde priester en over de rechtvaardigheid heeftde Synode in feite de celibaatsproblematiek centraalgesteld,

hoezeerzijookvanafdeaanvanggetrachtheeftdittevermijden.Veelmœr
nogdan detoespitsing op ditthemaisde kerktheolo/e van waaruitdeze
test-case behandeld werd,symptomatisch voorde impasse waarin de idY -

logievan een gedeelte van hethogerekerkelijkekaderdehelekatholieke
Kerk dreigde vastte zetten.

Toen hetduidelijk werd datde grote meerderheid van de synodale ge1 J.Kerkhofs,Bisschoppensynode en m edezeggenschap in de Kerk,in Streven,okt.

1967,pp.15-21.DezeSynodewasgewijd aan vi
jfthema's:dehervo= ing van het
kerkelijk recht,hetathdsme,de seminaries,de gemengdehuwelijken en de liturgie.
Voor de tweede Synode:id., Rom einse Synode en Vlaamse kerkgem eenschap, in

Jfreven,juni1969,pp.891-898.
2 R.Laurentin,N ouveaux M inistères etFin #l
z Clergé,devantle llle Synode, Paris,
1971; Roman Synod Dossier, Special Notes Pro M undiVita,nrs 17 -20, Brusstl,
1971.
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spreksgroepen (dezogenaamde dcirculiminores')gœn enkele wijziging in
het priesterstatuut voorstond inzake het klerikale karakter ervan in het

algemeen en inzakehetcelibaatin hetbijzonder,wamn zeervelen ontgoocheld.Inderdaad,alle raadplegingen van priesters,allewetenschappelijke
enquêtes en de meerderheid van de synodale interventies van de kant van
de bisschoppenconferentieshadden hettegendeeldoen verwachten.Ditgaf

aanleiding toteen groeiende frustratie.Een Franse bisschop zeidathij
thuis nu we1op rotte tomaten zou worden onthaald.Bisschop Gran van
Oslo,cisterciënser en vertegenwoordigervan hetScandinaafse episcopaat,
zei ons:<Itis a realdisaster'.En een van de adviseurs van de Canadese

bisschoppen steldezijn episcopaatvoorom Romemaardadelijkteverlaten
zoalsdewittepatersMozambique.InfeitebrachtkardinaalMalula(Zaïre)
zo ietsdergelijksin praktijk door uitde vergadering weg te lopen,na
duidelijk blijk tehebbengegeven van zijn ongenoegen.Zoweldeafgevaardigden van de hogere oversten bijde Synode a1s de internationale pers
Waren het erover œ ns: aan de geloofwaardigheid van het kerk-instituut
werd een zware slag toegebracht.Erhad nieteenseen dialoog plaatsin de
aula metde aanwezigepriester-auditeurs,van wiesommigen gewoon waren
m eegekomen alsvriend van een of andere kardinaalen die bi
jna allemaal

aangd uid waren zonderenigeinspraak vandebasis.Tijdensdevijfweken
durende Synode kreeg de 21 ld en tellende groep priester-auditeursin de

aulajuistachtminuten gesprekstijd bijmondevanhun DuitsewoordvoerderPfarrerSchmitt.Ookvan zijn (centrum-lvoorstellenkwnm in de uiteindelijk voorgelegdetekstzogoM alsniets terecht.In een onderneming zou
men zeggen datde topleiding brutaaldekadersnegeert.Ik ontm oette een
Duitse bisschop die,toen de Synode reeHs twee weken bezig was,nooit

gehoordbleek tehebbenvandebijeenkomstvandeEuropesepriesterraden
te Genève....Deze feiten zullen verregaande gevolgen hebben,zoals o.
m.
de Canadese en Franse delegatiesonomwonden lieten verstaan.De persis
voldoende ingegaan op deze kantvan hetprobleem.M aardatisnieteens

debelangrijkstekant.Belangrijkerisdatzowelin devoorbereiding a1sin
demanierwaarop deSynode plaatsvond,teruggekeerd werd naareen vôôrvaticaanse theologie3.

Autoriteits-ideologie in plaats pJa dialoog

In een persoonlijk gesprek verklaarde een van de meestvooraanstaande
Rom einse autoriteiten:'Als men nog eenmaaleen Synode houdtvolgens
3 Een nota van devierbisschoppen-gedelegeerden van Canada,opgesteld in samen-

werkingmetkardinaalAlfrink en bisschop Gran,wijstuitdrukkelijk deze theologie
afalsin contradictiemetVaticanum 11 (zieLe Monde,6.11.1971).
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de huidige,zeer autoritaire procH ure,dan M lhetwel de laatste Synode

hjn;en voorhetre iseren van Vatiomlm 11ishetvoortbestnnn van het
synodale insutuutnochtansvanwezenlijke betekenis'.Hiervolgen enkde
voorbeelden voorditmanco in de procM ure.H etperm anente sœ retariaat

van deSynode (detiteldektdewerkelijkheid helemaalniet),samengesteld
uit 15 bisschopm n,waarvan 12 gekozen door de bisschoppenconferenties
en 3doordepaus,m oeta1seen soortdsteering committee'optreden.H etis

sedertbegin 1971 nietmeer samengekomen;hetheefttijdens de Synode
nooit vergaderd; niet eens alle leden waren OP de Synode uitgenodigd.
De voorstellen die door dit secretariaat en de bisschoppenconferenties

wareningediend totverbeteringvandeprocedure,zijndoorMgr.L.Rubin,
secretarisvan de Synode,tijdensde voorbereidingsfase doorgespeeld aan
hetStaatssecretariaat.Hierover vond geen enkele dialoog plaats en door

hetStaatssecretariaatwerden eenzijdig uitvoeringsbesluiten getroffen,zonder enige verantwoording.Terloopsdient opgemerktdatRubin,de enige

schakeltussen depausendeSynodetijdensdevoorbereiding,slechtstweeofdriemaalperjaarkansheeftdepausteontmoeten.DeCurie schijntde
Synodezo onbelangrijk mogelijk tewillen houden.En deSynodeisnochtans,nahetConcilie,hetbelangri
jksteinspraak-instittlutwaaroverdeKerk
beschikt.

Verder iserde wijze waarop de beide werkstukken tot stand kwamen.
Nadateen vanbovenuitbenoemdepauselijkecommissievan theologen een
documentoverhetambtelijkpriesterschap had opgestelddat,ofschoon erg
onvolm aakt,toch de verscheidene naastelkaar bestaande kerktheologid n
enigerm ate aan bod lietkomen4,werd hetwerk van deze commissie,vol-

gensinsidersdooringrijpenvandepauszelf,onvoldoendegenoemd.lnhet
geheim werd een commissieopgerichtonderleiding van kardinaalH öffner,

de zeerconservatievekardinaalvan Keulen,waarvan,zoalsbijdelaatste
commissievoorde studie van degeboorteregeling vtsôrH umanae Vitae,de

samenstellingzelfdeuitslagzougaranderen.Een ergeenzijdige,sacraleen
piramidale kerkopvatting kreeg daar de bovenhand en zou achteraf het

heledebatoverdepriesterteRomeblijvend hypothekeren.M ethetoeuvre
van een Yves Congar, we1 de grootste huidige ecclesioloog, werd geen
rekening gehoudens.
4 Le M inistère s'Jccr#/fi,Rapportde la Commission lnternationale de Théologie,

Paris,1971.Naditrapportkwam de commissieopnieuw bijeen te Rome (27-29.9.
1971).Hunnieuwestudiehadnietdeminsteinvloed opdeSynode.Deontgoochelde
KarlRahner schreef daarop in Publîk,8.10.1971:iTheologtnkommission ohne Be-

deutung? (Nach derdritten Vollversammlung stehtdieFrage nach derNûtzlichkeit
dieses Gremiumsl'.
5 Y .Congar,M inistères et Communion ecclh iale, Pari
s,1971.W eldra verschi
jnt
over hetzelfde them a een fundamentele studie van Hervé Legrand o.p.,leerling van
Y.Congar.
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Enigsznshetzelfde gebeudeinznke çderœhtvaardileid in dewereld'.
NietdepauselijkecommissieJustitiaetPax,dochhetSynode-sœretariaat
bereidde œn shlk voor,datzonderconsultaue vu verm elde œ mmissie de
wereld in wed gezonden.Op eigen iniuatief bereidde de commissie dan

zelfœntekstvoor,overigensopmerkelijkgod,dierond19oktobergereeH
kwam en - zondervoorafgaandecontroledoorhetStaalsœretariaat(een
unicum)- aan synodeld en en m rswerd meegd edd.
Vervolgens werd aan de bisschopm n die naar de Synode kwam en,geen

degelijk feiten-dossieroverhandigd.Doorde enorme inspanning van het
secretariaatvan de commissie Justitia etPax werd over hetthema rechtvaardigheid op hetlaatste ogenblik nog basismateriai terbeschikking gesteld.Inzake priesterschap bleven de bisschopm n tot het einde van de

Synodezonderenigebetrouwbareen officiëleinformatieoverdefeitelijke
toestand.Hoekunnen zij,die uitzoveellanden komen,adviseren overde
wereldkerk zondereen m inimalekennisvan de tstateofthenation'?f.

TijdensdeSynodezelfwaserzogoH a1sgeen mogeliju eidtotom ndebat,
behalve in de V erlaatstedagen,toen zowelprogressieve als conservatieve
bisschopm nhetwelletjesvonden entegenhethelegekanaliseerde gebeuren
opeiijk dudden protesteren.Honderden interventieswerden na elkaarafgelezen.Voorstellen totprocedure-verbetering,b.v.van hetFranse episcopaat,kardinaalDöpfner,bisschop Damm ertvan Peru,werden gewoon niet

beantwoord doordezeerzwakkeen eenzijdig behoudsgezindevoorzitters
(dekardinalen Duval,M unozVegaen W right).Na vierweken wisten de
synodeledennogsteM snietwatnujuistvan henverwachtwerd:hetopstellen vaneen gemœnschappelijketekst,gerichtaan depaus? een seriepraktischeaanbevelingen?eenverklaringvoordeKerk?Uiteindelijk kwam men
nietverderdan hetdoorgeven van een verward dossier,uitsluitend bestemd
voor de paus.Daarenboven was de agenda zo topzwaar,met ochtend-en
namiddagzittingen,dater zo goM alsgœn tij
d overschootvoorinformele

bijeenkomsten en horizontale groepsvormingen onderbisschoppen onderling.

s?erdersvasdevrijheid vansprekentijdensdeSynodenietonbeperkt.Toen
b.v.J.Lécuyer,generaal-overste van de paters van de H .Geest,in naam

vandetienhogereoversten-synodeld enl,zichuitsprakvoordewijdingvan
6 D e inleiding van Bartolettiover de toestand van de Kerk was én zeer onvolledig

(halvecontinentenontbraken)én zeeropmrvlakkig(wato.m.descherpekritiekvan

de UsA-delegatie uitlokte).Hier wreekt Zch het vercitaalmonopollseren van de
inform atie in de Kerk.W aarom b.v.kon men niet over het f
priesterschap' ee ele
experten van diverse tendensen uiteenzettingen laten geven in de aula,zoals over de
Srechtvaardigheid'gebeurde door drie opg= erkte tussenko> ten van lekenexperten

(Barbara W ard,Engeland;Candido Mendez,Brazilië;Kinhe e Mushakoj,Japan)?
7 Gedelegeerden van de Vergadering van Generale Ov- ten te Rome,die ongeveer

1/3van allepriotersuitdehelewereldgroepœrt(10 op 210 Synodeleden).
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gehuwdemannen,werdonmiddeKjkdoorkardinaalAn*niutu,prefœt#àn
dereli#euzen-congregaue,achterdeschermen œnoffensiefingcettegen
de reli#euzen-ge elegeerden en werd hun repr- ntauviteitin twijfelgetrokken (te- ijl nooit de vraag werd gesteld in hoeverre de aanwezige
Curie-le en en de 25 door de paus benoem de synodeld en representatief

waren).EnkeledagenlatersteldekardinaalSem r,prdœtvandecongregatie
van het geloof en opvolger van Ottaviani,voor dat de religieuzen niet
zouden stemmen,daar de Synode toch slechtshandelde over de seculiere

clerus,zoalshijook vond datdegH elegeerden van deOosterseritusZch
dienden teonthouden,daarhetdedisciplinevoordeLatijnseclerusbetrof.
H etcuriale maneuver wasdoorzichtig.Ook de aanwezigheid van de paus

heeftenkele jongere bisschopm n zodanig gdnhibeerd,datzijter plaatse
de stellingen van hun bisschoppenconferentie afzwakten. Tenslotte moet

gewezenworden opdedagelijksecommentaren vaneen zekereConcettiop
defrontpa#na van L'Osservatore Romano,waarin stelselmatig de :the0logische fouten'in de interventies van de open bisschopm n werden rechtgezet.

Onvermijdelijkkrijgtmen deindruk datdeheleprocedureafgestemd was
ophetverkrijgenvan een zogrootmogelijkeeensgezindheid in de richting
van de statu-quo-optie,voorafgenomen doorde Vaticaanse curiezelf,met

een aprioriafwijzen van genuanceerdeengedifferentieerde antwoorden op
vragen die,gezien hun grote morele implicaties,in geweten alleen genuanceerd en rekening houdend met de verscheidenheid beantwoord kunnen

worden.In dezehandelwijzekomthetdrama van deze Synodetotuiting:
deonmachtvan hetsysteem om Vaticanum 11trouw tebli
jven.Profetische
stem men als die van Th.van Asten,de mod ige generaal van de witte
paters,van kanunnik Canivez,algemœ n overste van een Frans seculier
instituut,van de Canadese bisschopm n bleven,althans voorlopig,zonder
echo.Het ishetfaillietvan een autoriteitsideologie voor wie uniformiteit

synoniem blijftvan universaliteit.
Alsergeen drastische maatregelen genomen worden,zalhetm etdeSynode
van 1973 nietveelbetergaan.Hetvolstaattewijzen op tweefei
ten.Voor-

eerstheeftdejongsteSynode12 van de 15le en vanhetSynode-secretariaatbelastmetde voorbereiding van de volgende Synode.Van een conservatieveen in verwarringeindi
gendeSynodekan moeilijk verwachtworden

datzijen dynamisch çdagelijksbestuur'zalafvaardigen.Vervolgens- en
hierrakenweeen vandemoeilijkstevragen waa= eedeheleKerk geconfrontœrd wodt- kan men van dehuidigebisschopmngeneratiemoeilijk
œnsnellementaliteitsveranderingverwachten(a1kan dereconteevolutiein

Spanjemisschiena1sœntegenbewijsworden aangehaald).lmmers,detraditioneleœntralisatie-ideologieschijntmd e-oorzaak te zijn van hetgemis
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aan leiderschap datvolgens alle waam emers deze Synode kenmerkte8.In
tegensteK ng metVaticanum 11 stonden geen algemœ n erkende grote tenoren op.De kardinalen Alfrink en Suenenswaren gdsoleerd;de Canadezen
werden door de Curienietau sérieux genomen;de Fransen,van wie men
een initiatief verwachtte,leken in hun vri
jheid van optrd en erg geremd
doordeonduidelijkehoudingvandebisschopm n uitde Franse achterban.
Onderdereligieuzeoversten vond men nog demeesteechteleiders(omdat

Zijdoorhun basisgekozen zijn?omdatzijduidelijk dichterbijhun leden
staan?omdatzijonbevangenermetelkaardurven spreken?),maarzijworden doorhetapparaat,en klaarblijkelijkookdooreen aantalbisschoppen,
gewantrouwd.

Doordeverticalebenoemingsm litiek,doordevergrijzingvanhetbisschoppelijk corps (de gemiddelde leeftijd van de synodelden wasongeveer 60
jaar),doorhetkwantitatieveenkwalitatieveverminderen van deroepingen,
staatœn kwaliteitsdaling van hethogerekerkelijkekaderin hetverschiet.
W anneermen anderzijdsrekening houdtmetde democratisering van het
onderwijs,methetfeitdatingehelecontinenten dehelftvan debevolking
geen 21jaaroud is,dan moetmen we1besluitendateen vandemeestdringende taken van de Kerk,naarhetvoorstelvan bisschop Tepe (Brazilië),

erin bestaat,tevoorzienin een jongeren meerdynamisch leiderscorpsg.
Contradictietussen deautoriteits-ideologie en hetthem a
gerechtigheid

HetisjammerdatdeSynode-leidinghetvoorstelvan kardinaalM arty en
de Franse bisschoppenconferentie nietheeftovergenomen:eerstbeginnen
m etde rechtvaardigheid,dan metdepraktische vragen over de priesteren
tenslotte enkele doctrinale accenten.Aldus zou men vanafde aanvang de
taak van depriesterin degem eenschap van degelovigen ten dienstevan de
wereld geheelanders gezien hebben,zoals overigens gevraagd werd door

diverse Zuidamerikaanse bisschoppenconferenties en door een schrijven
van meerdan 1.000Zuidamerikaansepriesters(datnooitbesprokenwerdllo.
8
J.F.X.Harriotts.j.,W diary @/thelàfr# VaticqltSynod,in TheTimes,30.10.1971:
<
. . . Thebi
shopsare,in themain,administrators,nottheologiansorexpertsin social
and human sciences...Notwithstanding m uch talk aboutlooking to the presentand
future,they conspicuously look to the past.Farfrom illuminating the contemporary
scene,they cannotaccurately describe itorunderstand itwith imaginative sympathy.

Theyaregickedforqualitieslikehumilityand obedience,notthevision,imagination,learnlng or personality which make naturalleaders.Throughout their lifetime
they have relied fortheirinfluence on thechacarteroftheiroffice.n ey have feltno

need to justify decisions'.

9 G.Thils,Choisir les évêques? ëlfre lepape/,Gembloux,Paris,1970.

10 Kard.Marty:<ou'on tienne compte du voeu de l'épiscopatfrançais de donner
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A1blevendeinterventiesinzakerœhtvaardigheid evenongelijk vanwaarde
alsdie bdreffendehetpriesterschap,de offkiëleteksten (en o.m.de brief
vanPaulusW aankardinaalRoy)waren duidelijk heelwatbeterengaven
de discussie over de rechtvaardigheid een meer geëngageerd karakter.
ld ereen erkendenu een pluriformeaanpak van zozeeruiteenlom nde situa-

ties.Zowelin de officiële stukken alsin de beste interventies (Th.van

Asten;R.Echarren,hulpbisschop van M adrid;J.Weber,bijschop van
Graz,Oostenrijk;kardinaalLandazuri-m cketts,Lima;S.Carter,Kingston,
Jamaica)kwam a1sgrondlijn naar voren:de Kerk moeteerstvooreigen
deurvegen indien zijaan dewereld rechtvaardigheid wi1preken.
Hetisgeen toevaldatjuistdebisschoppenen bisschoppenconferentiesdie
hetsterkstvoorpluriformiteitinzake ambtelijk priesterschap pleitten,ook
hetduidelijksten hetmeestprogressiefwareninzakerechtvaardigheid:b.v.
Canada,Scandinavië,Oostenrijk, Nederland,Peru,de hogere oversten,
tegenoveranderzijdsb.v.deUSA,Duitsland,Argentinië,PortugalsM ozambiqueen Angola.ZijverlangdenbinnendeKerk zelfopheffingvan dediscriminatieinzakedevrouwsechtevrijheid vanopinie,eerlijk verzorgen van
informatie,uitbetalenvan rechtvaardigesalarissen aan mensen inkerkelijk
dienstverband.een anderehouding tegenoverdegelakiseerdepriester,par-

ticipatie in pastorale raden en priesterraden.Zijhadden de moreelmeest
genuanceerdehouding inzakeaanwending van geweld,hetgewetensbezwaar
en de politiekeinzetvan katholieken in een pluralistische samenleving.

DeIangzame weg vanfeodalisme naarparticlpatie
ln devoorbereiding van de Synode,in de leiding ervan en in veleinterventieskwam de onwennigheid totuiting waarmee vele kerkleidershetbegrip

vrijheidhanteren.Niethetvertrouwen,maardevreesoverheerstbijvelenll:
men vertrouwthetpolitieke initiatiefvan de gelovigen niet,noch de comm unicatie-m d ia,noch de theologen;men vreestdathetcelibaatnergens
m eer > 1 onderhouden worden als er ergens een opening gelaten wordt

<voorhetindrijvenvan eengevaarlijkewig'(een beeld van PeterHebblethwaitein TheTabletl%g.In zijnopeningsredereedshad PaulusV1gewaarpréséanceau thèmedelajusticedanslemondedontl'
importanceestcapitalegarce
qu'ilm etl'Eglise en étatde service etqusléclairegrandementlesquestions déllcates
quiseposentà PCOPOS du ministère sacerdotal'.

11 NochtanszeikardMarty (Parijs):Kl-esévêquesdoiventavoirlecouragedela foi.
Le synode n'a pas êté rêuniparpeurdes changements nipourm ettre de l'ordre dans
le clergé,maispour que les pasteurs puissentexercer leur autorité épiscopale d'une
manière évangélique en vue du service etdu témoignage'

12 MariovonGallimeentjuistdatdehuidigeSynodehetcelibaatnogméérgemaakt
heefttot<ein Zeichen,unverstanden,entwertetund verAchtig'(Orientierung,31.10.
1971,p.219).
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schuwd tegen pressiegroemnen tijdensdeSynodeonderstrœptehijherhaaldelijk de ro1van hetgeag in de Kerkl3;de hde inteaentie van de
PoolsekardinaalW yszynski(deœrstevandeSynodelwasgerichttegende
vrijheidvan opinieindeKerk - inzonderheid tegenkardinaz Suenensop œn de= ate dictatoriale toon,dat zelfs gematigde journalisten hem
vergeleken metœ n katholieke Gomulka.

Zelfsdevrijheid van opinievan collega'swerd nietgeres- teerd.In 1969
had de Brae aanse bisschopm nconferentie (260 bisschopm n) metgrote
meerderheid gestemd voor hetwijden van gehuwde mannen,gezien het
grote priestertekortin Brazilië.De centrale commissie van deze bisschop
penconferentie stemde in 1971,in voorbereiding van de Synode,met 26

tegen 8 voorhetwijden van gehuwde mannen.Van de vier Bral iaanse
afgevaardigden spraken ernu echterzich dHe uittegen hetwijden van
gehuwdemannen;alleen bisschop V.Tepe,voorzittervan de cleruscommissie,verdH igde m etklem de meerderheidsopvatting.In naam van de bisschopm nconferentie van Opper Volta sprak bisschop Yougbaré van Kou-

pélazich uitvoorhetwijden vangehuwdemanen,terwijlkardinaalZoungrana,ookuitOpperVolta,voorzittervan deSECAM (symposium van de
bisschopm nconferenties van Afrika en M adagascar) zich resoluutdaar-

tegenverzette,âlsvoorzittervandeSECAM ,terwijlnochtansdebisschopm nconferentiesvanb.v.Zuid-M rika,Zaïre,devijflanden van deACEACAM (Tchad,Gabon,Centraal-AfrikaanseRepubliek,Kameroen en Kon-

go-Brazzaville)zichmetgrotemeerderheid vooreen dergelijkewijdinguitspraken.Terwijlin Spanje in 28 van de30 diocesanebijeenkomsten bisschopm n-priesters zich uitspraken voor verandering van de huidige celibaatswet,nam de Spaanse delegatie terzake,althansvoorlopig,een tegenOvergesteld standpuntin.Unaniem waren de 5 Duitse bisschopm n in de

Synodetegen elkewijziging van hethuidige statuut,maarin debisschopm nconferentie van Duitsland hadden 15 van de 39 bisschopm n zich voor

œn wijzi/ng uitgesproken

De Synodewasgetekend doorachterdocht

tegenoverde theologenl4en de menswetenschapm rs,maarook doorvrees
voorde collega's.

AnderzijdsdeM men toch œn beroep op experten voorhetlemarechtvaardigheid (zonderechterooitmethenœngesprek aan tegaan),brachten
bisschopm n eerlijk verslag uitover de resultaten van wetenschappelijke
enquêtes en weM gevraagd om hetoprichten van onafhankelijke studie13 Hcrder-Korrespondenz (Jfn# dIe Welchenschon gestellt/j,oktober 1X 1,p.460,
bewijstuitvoerig hoedepauszelfdevrijheid van spreken heeftbeperkt.
14 Waartoezelfssympathiekebisschopmn kunnen komen zonderhulp van exm rten
blijktuiteenonthutxndepauagein eninterventievan bisschopLoh- heider,voorzittervan deBraziliaansebisschopmnconferentie,waarhij,aansluitend bij1Cor.6,
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œntravoorhetonderzoekenvanderolvandevrouw h deKerk(deG nadese bisschopm n en aartsbisschop Byrne van M inncm lis) en voor de

studievandegroterœhtvaardil eidsvragen(karde alSuenens).Ofschoon
deexm rten vandepauselijkecommissieJustitiaetPaxeropaangH rongen
hadden hetlema van degeboorteregeling niethelemu lin de vergœl oek

telaten bijdebehandeling van de rœhtvaardigheid,wasde druk van de
synodalepublieke opinie zo groot,datallœ n aartsbisschop Gonzivan M a1-

ta (in de lijn van Humanae Vitaejen kardinaalDarjomuwono (in zeer
voorzichtigebewoordingen)hetthemaaandeordebrachten.Niemandging
erechterop in.

DezeSynodeheeftdoorhaargedeeltelijk faillietaangetoond datdekerkleiding uiterstonwennig staattegenover de overgang van een feodaalbe-

leidsmodelnaareen meer democratisch model,maaranderzijds ook (en
zulksin tegenstelling metb.v.marxistischebeleidspatronen)datereen zekereruimteisvooreenloyaleopposi
tie,dienaardetoekomstkijktenernst

maaktmetde moderne antrom logie.Hieruitblijktdat er nog een heel
procesvan mentaliteitsvorm ingmoetgebeuren aan debasis:doorpastorale

raden,door regionale en nationale synoden (zoals nu georgaiseerd in
Duitsland,Oostenrijk,Zwitserlandengrotedelenvan Spanje),doordeuitbouw van een horizontaal communicatiesysteem tussen de lokale kerken
zullen gaandeweg aan de verscheidenheid van de socioculturele situaties

aangepaste participatie-modellen ingang moeten vinden.Hierligtde blijvenderolb.v.van hetlnter-diocesaan PastoraalBeraad voorde(ook juridisch op terichten)Vlaamsekerkprovincie.

Alleen zô zullen én jongeren én vrouwen én christenen uitandereKerken
rdelbetrokken kunnen worden bijde zo noodzakelijke mutatie van de
Kerk en zaldegelovigegemeenschap in staatgesteld worden werkelijk <de
onderscheiding van degeesten'toe te passen op de verschuivendem oderne

waardeschalen.Doch ditveronderstelt- zoalskardinaalSuenensen jezuietengeneraalPedro Arrupe onderstreepten - een grootvertrouwen in de

H.Geesten een meeronbevangen gezamenlijk luisteren naarzijn werking
nû in degelovige gemeenschapm n.

Naar een nieuw kerkbeleven door basisgemeenschappen ?
Luisterend naar de samenvattingen van de honderden interventies in de

isala Stampa'en meezoekend in nachtelijkevergaderingen metvermoeide
15 zegt:$Demaagdelijkheid ofhetcelibaatzou dusvoor de christen œn normale
zaak moeten zijn en hethuwelijk iets abnormaals.Schijntdeze gedachte ook niet
gevonden te worden bij1 Cor.7,waardeAm stelonswaarschuwtvoor hetgrote
gevaar van verdeeldheid dathethuwelijk meebrengt?'.Hierop werd door Th.van
Asten stevig gereplikeerd.
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bisschoppen,heefthetmetelkensgetroffen datniettegenstaandedeschijnbare uitzichuoosheid van de impasse waarin hetkerkapparaatvutgelom n

blijkttezijn,c tochsteM sïrissestemmenblevendoorklinken.Detheoloog
van een grote bisschopm nconferentie in Europa, œ n bisschop van de
Romeinse Curie,tweekardinalen-kleurlingen,enkelepriesters-auditeursen

œn stevig team jezuïeten-informateursstemden hierin overeen:een nieuw
kerkbegripisgroeiende.Talrijkebisschoppen uitEuropaen Amerikavoora1,doch ook uitCentraal-Afrika,hebben gewezen op hetfenomeen van de
basisgemeenschappen,op de noodzaak open te staan voor watin kleine

groepengaandeis,daarbijerkennenddatdehuidigeparochiestegrootzijn
en meestalook nietin staatde mobiliteitvan debevolking op te vangenls.
M eerkleine samenkom sten,meer diversiteit,m eer creativiteit,en dusook
andere soorten ambtsdragers,voortkomend uitdeze groem n.Deze zelfde
stemmen pleitten ook voorm eeroecum enischeopenheid en voorhetopheffen van alle discriminatie tegen de vrouw.In confessioneelgem engde landen zullen kleine groepen uiteraard uitchristenen van diverse confessies
beginnen te bestaan,die door het leven en het gemeenschappelijk geloof

worden samengebracht.Nieuwe ambtsvormen zullen ontstaan,terwijlde
oude betrekkelijk snelzullen wegsterven.
lntussen zullen gelovigen uit deze groem n nieuwe vormen van sociaal,
caritatiefen politiek engagem entgestaltegeven.Dechristeli
jkeverantwoordelijken voordezevormen van inzetzullen doorhun gelovige broedersen

zusterserkend worden a1sambtsdragerssook alhebben zijdan geen fwijding'in hetW esten (misschien we1in andere cultuurgebieden,waar men
hiervoorgevoeligeris):hetsacraliseren van de gelovige diaconie ligtons
immersnietmeer.Zijn b.v.de <leken'diewerken in deVastenactiesvan
W esteuropageenechtediakens(nietsociologisch,doch theoolgischgezien)?

Zijn de vrouwen,verantwoordelijk voorcatechese,sociale assistentie,verpleging,gezins-enbejaardenhulpinchristelijkpersm ctiefgeen echtediaconessen,ook alvoeltniemand van haar wellicht er iets voor om in deze
sociologische sacralecategoriegevangen gezetteworden?W aarom dieoude

woorden opnieuw invoeren voornieuwegelovigewerkelijkheen?lf.
In dezegroem n zalook hettype groeien van de gelovige die mensen ver-

zameltopdatzijsamen hun inzet voorde bevrijding van de mens (op
plaatselijk ofopruimerniveau)zoudenlerenzien a1seen stuktotalebevrijding,overdedood heen,naareen definitieveHoop.Hetbegrijpen,beleven
15 Zie in ditverband M .Légaut,L'Homme t)la recherche de son àl
z- caift
!, Paris,
1971)id.,Introductîon zll'intellîgencedu ptz
.
ul etde l'avenlr du càrglftlnfs
çrnc,Paris,
1970;LesCommunautésN ouvelles,in Le Supplément,no.98,sept.1971;J.P.Audet,
LeProjetEvangéllque de H sus,Paris,1969.
16 Zie het bekende artikelvan N.Lohfink,DîeEntschel
dung fJfIângstgefallen,in
Publîk,20.2.1970.
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en vierenMervan,isdatniethetspecifiek priesterlijke?Enook hierhebben
enkele synodeleden nieuwe geluiden laten horen,die veeldoen verwachten

voormorgen (Tepe,Canivez,Landazuri-m cketts,Suenens,Flahiffsenz.).
Vanzelfsprekend zullen in de overgangstijd delicate vragen rijzen.lntercommunio in kleinegroepen aanvaardbaarm aken doorermeete beginnen?
Gehuwde priesters aanvaardbaarmaken doorze te laten voorgaan in een
gemeenschap die ze accepteert ofde institutionele kerk nietmeer geloofwaardig vindt? W anneerwordteen gelovige viering een eucharistieviering?
Nietalleen heeftmen dringend behoefteaan een theologischereflectie voor

deovergangstijd.M en heeftook de moed nodig om initiatieven te nemen
(ofheeftdeJezusvan hetevangelieonsterzakenietsteleren?).Een nietItaliaanse Romeinse prelaatdrukte hetheelpragmatisch uit:tDebisschopm n moeten door eigen initiatieven hetpluralisme in de Kerk vorm geven;
van bovenafza1hettoch nooitkomen'.

M enkanzich echterafvragenofdebisschopm nhiertoein staatzullen zijn
zolang zijnietzelflid worden van een basis-gemeenschap,zoals Ramon
Echarren,de met gevangenis bedreigde hulpbisschop van M adrid en een
van de Spaanse synodeleden,om zo van binnenuithetnieuwe kerkbeleven
mee te maken en echtin staatte zi
jn leidingtegevenvanuiteen commulzitaireonderscheiding dergeesten.

Naar een nieuweplaats van de vrouw in de K erk

Terwijlin desynode-auladagenlang overhetcelibaatwerdgepraatzonder
dat één vrouw aan de gesprekken kon deelnemen,werd van twee geheel

verschillendezijden hetprobleem vandevrouw indeKerk duidelijk gesteld.TerwijlhetlDoc-centrum en deOperatie-synodein dekeldersvan
hethotelAlicorni een colloquium hielden over de vrouw in de KerklI,

hebbenvelebisschoppen zich om nlijk uitgesprokentegen elkeverderediscriminatievan de vrouw en voorhetopenstellen van hetambtvoorhaar,

tenminstevoorhetdadelijk oprichten van een studiecommissie.Een internationaleconsensuskwam totstand,ook albleefdegrotem eerderheid van

de synodeleden passiefen onbegrijpend:voorafgegaan door de Canadese
bisschopm n onder leiding van kardinaalFlahiff (W innipeg),namen het
voordevrouw op:dekardinalen Suenensen M alula,debisschoppen Gran,
Tepe,Byrne,patriarch M aximosV Hakim,S.Carter,en alle hogere over-

sten.Ookbijhetthemarechtvaardigheid werdtelkensopnieuw dediscriminatie van de vrouw genoemd en a1seerste vrouw in de geschiedenism ocht

17 ZiedebijdezegelegenheidgepubliceerdeSpecîalNote,Pro M undiVita,nr.21,
Partnership @JM an alld Woman in Church and Socîety.
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de Britse œonomiste Barbara W ard hetwoord voeren in de synodale aula.
Hetvaltx hternietteverwachten datRomeMerveleinitiaueven zalnemen

zolangdeplaatselijkekerkenzelfnietdooreigen optre en getoond hebben
wat,rekening houdend methun socio-culturele context,haalbaaris.In elk
geval,hierwerd,en voorvelen onverwacht,œ n deurgeom nd die nietmeer
gesloten kan worden.

Een uitnodiging totdeem oed
Toen Th.van Asten,generaalvan de wittepaters,h'
etprobleem van de uit-

getreden priestersbehandelde,sneed hijook œn puntaan datdoorvelen
alseen vandemeestchristelijkeuitspraken vandeheleSynodewerd ervaren:fW anneerde kerk aan haarpriestersvraagtte verzaken aan hetstich-

ten van een gezin,waarom vraagtzijdan ook nietteverzaken aan eeren
titels (zelfs kerkelijke),en aan hetnastreven van de goM eren van deze
wereld? Er isin hetevangelie toch œ n waardenschaaldie dientgeëerbiedigd te wordenl'
ln de onmachtom devragen omtrenthetambtop telossen,in detraagheid
om zich in te zetten voor meer rœhtvaardigheid in kerk en werel
d (niettegenstaandezovelekerkelijkeverklaringen)wordtervaren hoezeerhethele
christendom verdeemoedigd wordt.Zoalsook in de andere Kerken,traditionele zingevers voor een groot deelvan de menseli
jke samenleving,het
gevalis,toont deze Synode dat de hele katholieke Kerk samen met de

mensheid in dewoestijn getrokken is,op zoek naareen integratievan de
nieuwedimensiesdie hetmenselijk fenomeen doortœhnische evolutieen
internationale communicatie heeft gekregen.De Synode leertdatook zi
j
nietautomatisch de antwoorden heeftop de echte vragen en datzijniet
meerkan teruggrijpen op gezagsargumenten ofop traditionele handelwijzen.Zijkanalleenteruggrijm nnaarhetevangelieenverdermeezoekenmet
de zoekende mensen.Schuchter isdeze wiltotuiting gekomen in sommige

interventies,b.v.in die van bisschop Schmitt(M etz),die tastte naar een
nieuwe antrom logie en een nieuwe moraal erkende,of in het document

overderechtvaardigheid van depauselijke commissieJustitiaetPax,dat
toegafdatnietweinige kerkleidersgevangen zitten in on-evangelische ideologi&n.
Hettreftdaarenboven hoe weinig in deze Synode overChristuswerd ge-

sproken en hoe zelden men zich aan zijn manier van omgaan metde
mensen heeftgdnspireerd.Indien alle synodelH en geluisterd hadden naar
deinterventie van Jean Canivez,die juistdaarop wees,danzouwatnu een

grootgeloofwaardigheidsverliesgewordenis,hetbegingeweestzi
jn vaneen
hoopgevendebekering,waarop nochtansvelen gerekend hadden.M isschien
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œhterisjuistdeze vedeemodiging deaanvang van het einde van het
kerkelijk triomfalisme.Misschien ishetzovermoeten komen om degelovigen te dwingen te zoeken naar œ hte,nieuwe alternaueve m odellen van

christenzijn in een gedecentraliseerd en pluralistisch kerk-beleven,om n
naardenoden van demensen.Doch dithangtnietafvan een fundamentele
wet,doch van een terugkeer naar de kern van hetevangelielS.

18 Ik kan nietnalaten Mereen stukjeteciteren van Je>n-MarieDomenach,hoofd-

redacteurvanEstrît(okt.1967):dc'estEmmaûsquidevientlesymbolecentralpour

tantdecroyantslncroyantsd'aujourd'hui:l'apparition soudaine deceluiqu'on avait

cru mort.Etpeut-être faut-ilavancer dans cette direction sil'on veutsortir de cette
nuitde la foiquisemble n'être plus le privilège douloureux de quelques mystiques,
m ais prendre une dimension massive:moins se préoccuper d'
adapter le message,de
moderniser1% institutions,de reprendre l'histoire au point où l'Eglise a failli,mais
plutôt faire comme si nous entendions la Parole pour la première fois, et nous

demander:sil'
évangélisation commeneitaujourd'hui,sil'Eglisedémarraitaujourd'hui,que ferions-nous'
?'Zullen de christenen voldoende geloof hebben in hun Heer

om deze evangelischevrijheid tenemen?

Sterven om plaats te m aken?
Dubieuze ontwikkelingen in de m edische thanatologie
J.H . van M eurs

Laten we onderthanatologie verstaan kennisen inzichtomtrentzaken betreffendededood (vanmensen).Medischel anatologie isdan datdeelvan
de thanatologie,datde mM icusofde geneeskunde aangaat.

Recenteontwikkelingenop ditgebiH betreffen:a)Technologie,b)Criteria
vandedood en c)Criteriavoordetoelaatbaarheenopditgebid .Deproblemen onderc)betreffen vooraldrieofvierthemata,waaroverdelaatste
tijd een uitvoerige discussie gaande is.W e willen onze aandacht hierop
richten,d-w-z.op abortus,euthanasie,transplantatie en zelfm oord.In de
toelaatbaarhd en op ditgebid is een verschuiving in hetdenken opgetreden.Overdeze verschuivingen gaathetin hetonderstaande vooral.
I

De abortusprovocatusiswettelijk nog steedsverboden.W ashetvroeger
een gevaarlijkeingreep,nuishetvoordeervaren mM icuseen betrekkelijk
kleinekunst,vergelijkbaarmet<amandelen pellen'.De indicatiestotdeze
ingreep zijn van drieërleiaard.De eerste reeks betrefthet belang van de
zwangere.Hierzietmenin enkelejaren tijdseenverschuivingvan
a. levensgevaarlijketoestandvandevrouw naar
b. bepaalde ziekte van de vrouw,naar

c. psychosociaalonwelzijn vandevrouw naar
d. dewensvan devrouw.

Detwed elijnvanindicatiesbetreftdemogelijkhedenvan hetkiM :
a. defectkind,d.w.z.slechteedelijkeaanlegofkiembeschadigingzoalsbij
frodehond'van de moH er,ofdoorvergiftiging zoalsbijSoftenon.Deze
werden alop éénlijn gesteld.Verschuiving van deindicatietreedtop naar
b. een embryo zonder kansen op ontplooiing wanneer het geboren zou
worden.

Dederdelijnisdebevolkings-m litiekelijn.Hierwordtweiig commentaar
overgeleverd doorde meesteschrijvers.N smen ietszegt,wijstmen het
bewustaf.Bijdeabortusprovocatusgaathetom opofferen van œn alof
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niet tot defectuositeit gd oemd wezen-in-ontwikkeling ten bate van het
belang van enig anderwezen,metname de mod erofook hetgezin ofook
de gemeenschap.Erisgeen enkele sprake van wilsbepaling van hetopgeofferde wezen.
11
Euthanasie.Hier Zen we deverschuiving van
a. stopm n van een sm dfiek li
jden-verlengende behandeling alofnietop
verzoekvandetendodeentotlijden gd oemde;naar
b. stopm n van behandeling di
ebepazdverlengingvanlijden metzichmee
kan brengen,alofnietin overleg metde patiënt;naar

c.nadakoplijden-verkortendebehandelingentegelijkopdewensvande
lijdendem rsoon;naar
d. nadnk op voorkomen van ontluistering vandelijder;naar
e. nadruk op hettnietgekwalificeerdeleven'(nietgelukkig,defectofont-

luisterd),datook onvrijwilligmag ofmoetworden gedood (Bœmer,Ekelmans);naar
f. uitbreiding van passieveeulanasienaarzelfmoord-propaganda bijongeneeslijketoestandvanlichsmelijkeverzwakking(Barrington);naar
g. uitbreiding naarbevordee g van zelfmoord (bijlijden)om œn vitaal
orgaantekunnenlaten overplanten (Barrington);naar
h. bevolkingsm litieke en œ onomische overwegingen betrekken in deindi-

cadœtelling vooruit-de-wereld-helm n (Leering,gœiteerd bijKrop;Ekelmans,Barrington)naar
i. om ffering van nietdefectleven,ook ongevraagd en ongewild (Eke1mans).
lII
Transplantaie.De ontwikkeling derm e ische tœ hnologie heeftaltotœ n
onderscheiding geleid van hersendood tegenover volle ige dood:criteria
zoals stilstand van ademhaling,bloedsomloop etc.hoeven niet alle meer

vervuldtezijn om depatiëntalsdoodtebeschouwenenteverklaren.Ditis
nodig geworden omdatandersook de transplanteerbareorganen inmiddels

afgestowen zijn.De discussie gaatnu overde toelaatbaarheid van overplanting van organen van onherstelbaar bewustelozen en patiënten met
schorsdood.M en ishet er nog sted s over œns,dat een patiënt of diens

familie toestemming moetblijven geven alvorens transplantatie van enig
orgaan toelaatbaargeachtwordt.
IV

Zelfmoord.Hiervoorgelden mutatis mutandisdezelfde overwe#ngen a1s
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voorde andere drie probleemgebie en.Eris een verschuiving gaande van
hetoordeel:
a. <betrokkene isgestoord';naar
b. <de omgeving isde schuld',respxtieveli
jk dalshijwil,help hem ermee
oflaathem '.Echterook naar

d. bevolkl
'ngs-mliueke ove-egingen (bij Barrington),bij ongeneeslijke
zwakte van œ n persoon;of
e. om van Hchzelfœ n orgaan-donor te m aken.

Samenvattend zien we op alle gebie en œn verschuiving van a)verbod

naartoelaatbaarheid,b)van vrijwillig naar opgelegd ofgemanipuleerd,
c)vandefœtenaarnietdefœtepatiëntofcliëntend)van individuelenaar
sociale mouvatie.

De eerste vraag isnu:Hoeishetmogelijk datdeze ontwikkeling zo snel
verloopt? W e mogen veronderstellen,dat de tœ hnische verbetering van

communicatie-mogelijkhedendediscussieop ganghelptendatdezediscussie zelf mankt dat houdingen van het ene op het andere gebied worden

overgebracht:b.v.deonvrijwM gheid wordtovergebrachtvan abortusprovocatusvoorhetembrm naardefectebejaarden en b.v.hetsoftenon-kind
(Van den Berg en Ekelmans).De verwachting van zelfom ffering ten behoevevan deanderbegintbijhetfamlelid datlevend een nierafstaaten
wordt overgebracht op de familie van de ongevals-patiënt en misschien

zelfsop dea.s.zelfmoordenaarmetgoe enieren (Barrington).Een andere

verschuiving isdievan debeschermingvanhetwezen tegen lijden:Mer is
een verschuiving van euthanasie naarabortus,d.w.z.van depatiëntdieli
jdt
naardezuigeling diemisschien telijden za1hebben.
Een diem reoorzaak M 1we1zijn debevolkingsdruk:velen menen metde
Russell's,datbevolkingsdruk agressiviteiten m oordzucht stimuleell.V t

kan œn biologischprincipezijn.Hetkanook zijn,datonzeaanlegenonze
sociaal-cultureleverworvenheden nietvoldoendezijn om dittegen tehouden.In ditverband gezienishetmedisch doden dan slœ htsœ n klein detail.
De tweedevraag is:H oe grootis de kans op misbruik van hetme isch

dodenvoordeveilileidvandepatiëntenvoordearts-patiëntverhouding,
etc.;gezien hettemm derverschuivingen.Bijabortusprovocatuslijkthet
gevaarvan misbruik klein.Hetgeschid ttotnu toenog altijd slœhtsop
uitdrukkelijk verzoek.W e1ishetin principe mogelijk om œn embryo uit
1Zieook:Lorenç Agressîvlteit:# mensen dler.
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tenemen om a1s proefobjed te behandden (Petrucci).Ditis œhter œn
sm cifiek probleem .Voorzoverbekend,isdittotnu toenietgebeurd onder
directe ofindirede pressie van resO rch-insituten.Noch ook is er pressie
totabortusin hetalgem œn bekend geworden van dekantvan m aatschap

m lijkeinstanties.Depressie-mogelijkhe en liR en bijeuthanasieveelsubtieleren moeilijker.Ook bijtransplantatiezijn grensverschuivingen mogelijk.zoalswegezienhebben,vooralalseulanasieentransplantatiesamen
gdachtworden,zoalsdoorBarrington.Hd principevandevrijwilligezelfmoord noemtBarrington Epro familia mori'd.w.z.voor hetge n sterven.

Hetkanechtergemakkelijkleidentotdcogiturvellemori'ofteweldhijwordt
gdwongen tewillen sterven'.(Vergelijk DrossaartLulofs).
Devreesvan de tegenstandersvan abortusdatvan daarnaaractieve eutha-

nasiemaareen stap is,lijktdusnietgeheelirreel.Nu houden de meeste
schrijversweleen slag om dearm:Beemerspreektvan <Een nieuwetrend'
die zich laatvoelen:<de gH achte n.
1.dat men uit respœ tvoorhet leven

medemenselijk leven zoumogenofmoeten doden,waarbijdekwaliteitvan
leven (gelukkig of ongelukkig,volwaardig of ontluisterd) een criterium
wordtom feitelijkleven alofniettebeindigen'.Ekelmansgeefthetonder
11h)genoemde (bevolkingsm litiekeen œonomischemotieven van euthanasie)slœhtsa1seenprofetie.Hijeistbovendienhetfiatvanderechtera1s
beveiliging tegen het op hol slaan van dodende artsen.Krop geeft twee

tegengestelde standpunten bij<de bezinning op de vraag naarhetgod e
rechtder euthanasie vanuitde macrosfeer'.Van den Berg beperkt zijn
voorstellen betreffende actieve euthanasietotdefecten;hijpraatnietover
abortus provocatus,noch overbevolkingspolitiek.M aarook alzouden al

deschrijversdievoorenigevorm van actieveeuthanasiezijn,datook niet
bM oelen,toch roem nzi
jeen gevaarop.Hetontbrekenvanduidelijkegrenzen enerzijdsen de bevolkingsdruk anderzijdscreren datgevaar.Daarbij
komt,datbevolkingspolitiekeeneconomischeoverwegingenstee snaderbij
kruipen.Ditkan enige achteloze ofmachteloze overheid welgevallig zijn
om tijdelijk enpartieeldeproblemen op telossen diezijnietaandudtmet
versobering,strakkereorganisatie,socialisering,etc..Natuurlijk werktook
dediscussiealszodanigbevorderend.Ditdeste meer,wanneerschrijvers
zoalsdebovengenoemden zich nietduidelijk vastleggen op zRr concrete
situaties;wanneer ze nietspecifiek uitgaan van hetbelang van de patiënt,

doordatze1)niethuneigen mening geven,2)hM en en toekomstdoore1kaarlaten lom n,3)wenselijkheid,onwenselijkheid en feitelijkheid dooreenmengen,en vooral4) de door hen besproken situatie en de daaruit
verwachte maatregelen nietzien alsvoorspelvan œ n totalisering.W eheb-

ben debevolkingsdruk alsgrotefactorgenoemd.Dezeisbijonsgeplaatst
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in œ n laisser-faire klimaat.W e hebben gezien hoe onderdeze omstandig-

he en de maatschapm lijke ontwikkelingsnelkan gaan in derichting van
de nadruk op dodende maatregelen tegen ouderen en defecte ld en van de
gemeenschap en in hetalgemeen tegen diegenen die alshinderlijk ofgevaarlijk worden beleefd.De historie heeft nog maar kort geld en een

nauonaal-socialistischeontwikkeling bijonzeburen laten zien.W ekunnen
erinhetgeheelnietgerustop zijn,datditbijonsnietza1gebeuren.Voor
degenen die menen in hetchristendom œ n tegenwichtte vinden,nog het
volgende:H etiswaar,datvooralchristenep zoweltegen anti-conceptie als
tegen abortusprovocatuszijn,m aar ook verschuiftde toelaatbaarheid op

hetgebied van euthanasieen transplantauejuistonderchristelijkehanden
gemakkelijk indebovengenoemderichtingvan verharding,totalisering.Er
isgeenenkeleaanwijzingdathetchristelijk geloofeengarantiezou kunnen
geven tegen afglijden van de md ische moraalnaarde medische moord.
Ook datisinhetverledenbijonzeburen gebleken.

Wijzijn nu alzover,datop de christelijke omroepavond een televisieprogrammawordtuitgezonden waarbijeenchristelijk-artsomstandiguitœnzethoehijœnvanzijnpatiënten ophaarverzoek een dodelijkespuit
heeft gegeven.

Datervelemaatregelengenomenmoetenworden,isin25jaarwe1iedereen
langzamerhand duidelijk geworden.Bevolkingstoenamegeefttoenamevan
vervuiling enuitputting van natuurlijkehulpmiddelen.vooralin een industrieelwelvaartsklimaat.De kritische grensvan deze ontwikkeling hebben

wenu albereikt(vergelijkP.Ehrlich).Bevolkingsplannlngzaldusprioriteit
moeten krijgen naastsanering van de z.g.twelvaart'.M aardaarbijmogen
abortusprovocatus noch ook euthanasie of zelfmoord ooitonder pressie
totstand komen.laatstaan oplegbare maatregelen worden.De humanitaire
grondslagen van de medische m oraal worden uiteraard bM reigd.H et is
zaak om te rd den waterte rd den is.

L IT E R A T U U R

Barrington, M ary Rose, Pleidooi voor Jl/fcfde, in: Het recht om te sterven.A .B.

Downing e.a.,1969/1971.Spœtrum A 5.
Beem er,Th.,Besprekingen van RecentM edîsch Ethisch Denken II,in M etamedica,
71/8.

Berg,J.H.v.d.,M edische ve/lfen medîsche ethîek.G.F.Callenbach N.V.,Nijkerk, 1969.

Bruyn,G.W .,enW .Schuu= ansStekhoven,Dîscussîe,inNed.Tqdschr.v.Geneesk.,
1971,pp.1356 -1358.

245

Sterven om plaatste maken?

DrossaartLulofs,H.J.,De eed van H ippocrates.Voordrachtenreeksv.d.Ned.Ver.
v.Psychiatersin Dienstverband nr.24,1* 5.
Ekelmans,J.,De m ondige stervellng,in M edisch Contk t,1971/30.
Heering,H .J.,De grenzen van hetmenselilk bestaan;M edisch-ethîsche overwegingen,in M edisch Contact,1971/33.

Krop,M.A.,Hetrechtop de dood,in M edisoh Contact,1971/40.

Meurs,J.H.van,Enkelef#ccin overeuthanasie,in Streven,nr.10,juli1971.
ldem,Forum,in Streven,nr.9,juni1971.
Russell,C.en W .,Apen en m ensen,over de escalatie vlzlhetgeweld.Arbeiderspers,
1970.
Sporken.P..hiedisch-Ethische vragen in verband met anesthesie,in M edisch C/,1tact,1970/25.

N

Demaatschappelijkefunctievan
een universiteit
Etienne Dhanis

In de literatuur overde huidige crisisvan de uni
versiteitishetbijna œn
gemeenplaatsgeworden:de oorzaak van die crisisistezoeken in hetfalen

van de uiversiteitin haarmaatschappdijke zending.W at is œhter de
maatschapmlijkeandingvan eenuniversiteit?Indeloopvan ditacademischjaarwillenwijmetonzeheleuniversitairegemœnschaponsdaarover
gaan bezinnen.De be oeling van deze openingsrd e is allœ n œ n kleine

bijdragete leveren totditproject.
Om een summiere schets tegeven van de maatschapm lijke ro1 van de
universiteitzoals ik die meen te zien.onderscheid ik twee aspecten:ener-

zijdsdedemocratiseringsfunctievan de universiteit,anderzijdshaarintellectudiseringsfunctie.

De democratiseringsfunctie
In de sam enleving van vandaag is de universiteitwellichteen van de be-

langrijkste democratiseringsmechanismen waarover wijbeschikken.Zijis
œ n machtige liftvoorsociale pro-m otie,in mindere mate ook voorsociale

<de-motie'.Zulkedemocratiseringsmechanismen zijn eraltijd geweest.Denkenweslechtsaandeklerikatuur:eriseentijd geweestdatpriesterworden
œ n sociale promotie betekende.In vele ontwlkkelingslanden spœltop het
ogenblik de militaire carrière een zelfde rol.De universiteitvu vandaag

vervultdiefunctieechterop œn eminente wijze:zijgeefttoegang totta1
van hogeremaatschappelijkem sitiesenmaaktdurbij(allansinprincipe)
abstractie van om het even welk stam oordeel:geboorte,geld,ouderlij
k
prestige,enz..De universiteitis een liftdie naar dehoogste verdiepingen
voert, om het even op welke verdieping m en erin stapt. De universiteit

wordtaldusœn mechanisme dathetmaatschappdijk bestelin staatstelt
overteschakelen van een 'geboorte-aristocratie'naareen tm erito-cratie'op
basis van arbeid en intellœ t.

M aardeuniversiteitbiH tnoganderemogelijkhe en om deongelijkheid in
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demaatschappijtebestrijdenen œn meerrœhtvaardige samenlevingdichterbijte brengen.Bewustvan de heersende wanverhoudingen,gebruiken
veleuiversitair-gevormden hun aan de universiteitverworven bevoegdheid

niet allœn om voor zichzelf de nadelige maatschappelijke voorwaarden
waarin zijzelf aan hun studie zijn begonnen,te overBinnen en Zdus de
maatschappijalwatrechtvaardigerte maken,maarook om denog zeer
algemene waardering voor een maatschapm lijk stelsel waarin voor- en
nadelen bijdestartnogaltijd beslissend zijn,frontaaltebestrijden.
Deze democratiserende rolvan de universiteit wordt echter pas radicaal
vervuld,wanneernietalleen haargd iplomeerden zich methun vaak m oeizaam opgebouwde visie op een rechtvaardi
gerwereld in de strijd wermn,
maarde universiteitzelf zich a1swam n laatinzetten,a1s een strategische

reservediede strijd aanbindttegen de unidimensionele maatschappij.En
helemaaleerlijk wordtdeze inzetvan de universiteitpas wanneer haar
democratiserendeactie nietalleen gerichtisop debeperkte maatschappij
waarin id ereuniversiteitwerkten waarvan zijleeft,maarook enwe1heel
bijzonder op œn grondige verandering van de grote menselijke gemœnschap overde hele wereld,verscheurd in welvaartstaten en ontwikkelingslanden.De omwenteling die nodig isom de sociale rechtvaardigheid in de
wereld van vandaag tedoen zegevieren,zalin de eerste plaatseen intellœ -

tuele omwenteling moeten zijn.Hetsted stoenemende onbehagen datzo
velen totopstand brengt,doetdan ook terechtzo'n dringend beroep op de

verantwoordelijkheid van deuniversiteit.
Ditsoortoverwesngen isubekend.M ijn be oelingwasnietuw sympathie
ofantipathie ervoortevragen.lk wilde erallœn op wijzen datzijconsequentin hetverlengde liggen van hetbegrip ddemocratisering van de maat-

schappij'zoalsdezewordtverwachtvandeuniversiteit.
lM ere universiteitza1deze visiein principeen op haareigen maniertotde
hare willen maken.Een universiteit die zich a1s stelregelstelt te werken

vanuitœn christelijkeinspiratie,moetditdeste eerlijkerdoen en erzich
destemeervoorinzetten.W ilzijeen <universiteit'zijn en nietloutereen
hogereberoepsschool,dan moetiédere universiteitop een ofandere manier

geëngageerd zijninhettotale,universeleleven vandemaatschappijenzich
inzetten voorde universelebehoeften van de tijd - a1sdaartoedemogelijkheidbestaat.Danrijstechterdevraag:hééftdeuniversiteiteigenlijk we1
demogelijkheid om meetewerken aan dedemocratisering van de maatschappij,en zo ja.hoeverreiktdiemogelijkheid?
Zijn wijnietvaak geneigd diemogelijkheid te overschatten? Zijn wijbijvoore eld op hetogenblik nietbezigde universiteitalsselectie-m xhanisme

op basisvan gelijkheid te overwaarderen?Denken wijniettegauw datde
kansen voor iM erœn inderdaad (al)gelijk zijn? Zelfs a1swe abstractie
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maken vu deid er van onsbekendeonvolkomenhd en diem etgod e w;
en wat inspannlng ove- onnen blnnen worden,nooit M de universiteit
V e st> oordelen en -nadelen,vooral die van culturde aard,ongd aan
kunnen maken.H etzelfdemoetgc gd worden van œn exnmensystœ m dat

ook 2 wordthetaanziev jk verbeterd,altijd bijna onvermijdelijk minder
M selœ teren en oriënteren dan elimineren.Zelfsalsde surtvoordelen van
desocize s% d gœn rolmeerzouden sm len,zelfsalsdoorœ n veY euwde
examenregee g de selœtie fez oos D u verlom n,zelfs dan is het maatschapm lijk welslagen datvan de universiteitverwachtwordt,nietvollM ig
gewaarborgd.Immers,geboorte,geld,ouderlijkpresugekunnen toevalli
ge

voordelen zijn,maarverstandelijke begaafdheid ismisschien aleven toevallig,en daar staat de universiteitm achteloos tegenover.En het is niet
zo'n heelpretug vooruie chtalsdebarrièresvan sociie herkom stvervangen worden doorbarrièresvan intellK tuele begaafdheid.Bekwaamheid om
teslagen aan deuniversiteitwordtsteedsmeerœ n voo- aardeom teslagen
in de maatschappij.Slagen aan de universiteitbetekentnog niet automa-

tisch maatschappelijk succes,maarhetistoch 2 zo vergekomen datmislukken aan de universiteitvoor zeer velen œn kleine lagd ie is.

Wemoeten dedemocratiseringsverwachdng nietovedrijven.Datisniet
goH voordeuniversiteitzelf,en evenmin voordemaatschappijdie men
wildemocrauseren.Hetdoeldatmenzichstelt,isgod enduidelijk:men
wildegeslotenheid vandemaatschappdijke,opœn stndenelitegebaseerde hiërarchie doorbreken.M en merktechter nietgenoeg dat,indien men
daarvoor haast exclusiefde universiteit wilinzetten,m en riskeertœ n an-

deremaatschapm lijkeelite tescheppen dieop hnnrmpnlereven gesloten
zalzijn alsde vroegere:œn intellectuele meritocratie.Zolang demensis
wathijis,zi œnstaatwaarfilosofenkoningenkoningenfilosoofzijn,geen
ide estaatzijn;alwashetmaaromdathetnogaltijd vœ1gemakkelijkeris
zich te verzetten tegen voorrœhten die voortvloeien uitœ n hoge geboorte
dan tegen voorrœhten dievoortvloeien uiteen hoog intelligentiN uotiënt.
H etis verkeerd,de oplossing van de sociale onrœhtvaardighd en uitsluitend van de intelleduele mens en van de universiteit te ve- achten.De

universiteitkan daareen belangrijke,ja,onvervangbarero1in spelen.Zij
moetechterbescheidengenoegzijnom steedsomnteblijvenvoordeingevingen van en desam enwerking metanderen.Allœn diesamenwerkingkan

haar in staatstellen haar zo gewichtige sociale verantwoordelijkheid op
efficiëntewijzeop zich tenemen.Hetdoelloontdemodteom zich daarvoorin te zetten.

Deintellectualiseringsfunctie
Hoede gend de Yhoefte ook isaan democrausering van œn zo talrijk
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mogelijkeFoepvanmensendiezichverantwoordelijkwetenvoorhetwelZjnvandegemœnschap,gœnenkele universiteitkan waarborgen dathaar
vormingvsnzelfleidttotlidmaatschapvandiegroep.Zijkanparatekennis
bijbrengendiemaatschappelijknutégisen zelfsonmisbaarvoordeverhef5ng en bevrjding van demaatschappij.Zijkan een technischekundeaanleren die gebruiktkan worden voorde verbetering van hetnatuurlijk en
sociaalmilieu.En wijervaren dagelijksdatdemaatschappij,methetoog
op hetalgemœn welzijn,dezetechnische en toegepasteopleiding zeerop
prijssteltennauwlettendtoekijktofzeinderdaadbehoorlijkwordtgegeven.
W ijweten œhterook datdeuniversiteitzich steM smœrverplichtzietde
laatste,gesv iv seerde opleiding van haar studenten aan de ondernemingen en andere organisatieszelftoe te vertrouwen.Datgebeurtin de eerste
plaats ten gevolge van een structurele noodzaak.Datgebeurtechter ook
omdatdeuniversiteitoordeeltdatzijzich nog op een anderem aniermaatschapm lijk nuttigkanenmoetmaken.En ditleidtonsdan totde iintellectualiseringsfunctie'van deuniversiteit.

Dejongemensdieoverstaptvanhetmiddelbaarnaarhethogeronde- ijs,
verwachtmeestalveeltezullenbij-leren,dekennisdiehijalbezitnog veel
verdertezullen uit-breiden.Helemaalongelijkheefthijniet.Maartochzijn
die ve- achtingen naïef.Hijziethethoger onderwijs alseen voortgezet
middelbaaronderwijs.Hijvermoedtnauwelijksdathijincontactzalkomen
metœnmaniervandenkendiehem nietallœnietsbijzalleren,maarhem
vooralertoe albrengen zijn reH sverworven ofnog te verwerven kennis
en wijsheid onophoudelijk onderkritiek te stellen.Hetweten van de intellectueelis iets aparts.Hetligtnietgewoon in hetverlengde van hetdage-

lijkseweten.Hetiseenkritischweten.Nieteendirectpraktischekennisen
ook nieteen levensbeschouwing.Hetisveeleerhet<weten van de theorie',

d.w.z.eenwetendatsteedsin zichdesporenblijftdragenvandeabstracties
en de methodes waarmee hetverworven werd,en datzich daarvan stee s

bewustblijft.Hetiseen weten datzich bewustisvan zijn hypothetisch
karakteren daarom vredeneemtm ethetfeitdatzi
jnmenselijkegeldigheid
altijd relatid,beperkten voorlopig is.
W ordtde jonge mens werkelijk opgenomen in de universitaire gemeenschap,dan wordthijin dittkritische denken'ingewijd.Hijmaakterzijn
beroep,ja,zijn roepingvan.Hetstelthem zwareeisen.Zoalselkeware
roepinggeefthethem eenlevensgevoeldathœnen weergaattussenjuichen
en klagen,tussen exaltatieen neerslachtigheid,tussen fierheid en deemod .
De wœrslag van deze intellectuele houding op mens en samenleving kan

nauwelijksworden overschat.Dat merken wijpasgoed in onze huidige
maatschappij,nu ditkritische denken door hetgd emocratiseerd hoger
onderwijsstqM smeeriniedersbereikkomt.Eeuwenlangisde'intellœtua-
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liteit'hetvoorrechtgeweestvan kleinegroem n:abdijen indemiddeleeuwen,oudepriesterkasten,filosofische scholen,salonsen lezerspubliek in de

Verlichting.Vandaagiszijoveralverspreid.Deintellœtualiteitbepaaltons
hele mensbeeld.

M etdewereld echterdiedemensin zijn eigen leven alseen feitervaart,
kan zijn kritisch denken zich nietverzoenen.Deenigewereld waarmeede
m oderne,gdntellectualiseerde mens Zch kan verzoenen,is een wereld die

hijnog nietziet,een wereld diehijsted svoorbereidt,maarzelfop aarde
nooitzalbeleven.Zoleeftdeintellectueelergenstussendeonherroepelijk
verloren.naïeve wereld van hetkind en een voltooide wereld waarin fGod

allesin allen'za1zijn,een uitdrukking die zowelchristenen a1smarxisten
Verstaan.ZO ishetwereldbeeld van de moderne intellectueelde tegenm ol
van datvan de antieke mens,dievera digd vanprobleemlozejaren navolbrachtetnnk bijzijn vaderen terustekongaan.Hetwereldbeeld van vandaag houdteen nooitaflatende spanning naarde toekom stin.En niemand
kan zo intensvan die toekomstdromen en erover denken als de intellec-

tueel.Daarvoorheefthijhetkritischedenken in dewereld gdntroduceerd,
maartevenseen intellectualisering op gang gebrachtdienietm eertestuiten

isendie- endatisdegevaarlijkekeerzijdeervan- steedseenzijdiger,
misschien zelfssted smindermenselijk dreigtteworden.
Deintellectueleroepingisnoodzakelijkeenzijdig,omdatzijeisensteltvan
een sted s verderdoorgedreven specialisatie.Dat maaktdatde nietingewijdeervaak om moetlachen.Zoalsde meid van n ales van M ilete,toen
haarm eesterzointensdesterrenliep teobseaeren,dathijrechtineenput

wandelde.Maarzodra die œnzijdigheid maatschappelijke dimensies gaat
aannemen,vergaatjehetlachen.Hetkritischedenken verruimtdehorizon
en isgerichtop universalisme,m aarditvaak ten koste van deeerbied voor

hetindividu,hetverdrijftde naïviteit,maar institutionaliseertde wd erZijdseargwaan;hetmaaktdenieuwegeneratiesmeerwereldwijs,maar0ok
m eersceptisch.Kortom ,debM oeling isœ n veralgemœ nde intellK tualiteit,

hetresultaatdreigtvaak alleen maarintellectualismete zijn.
Deniet-intellectueelkan slechtsmeteen vaag onbehagen tegen deze stand

van zaken aankijken.W erkelijk verzetertegen zou alweer een kritische
reiœ tie veronderstellen.M aarwie za1de criticibekritiseren? Paradoxaal
genoeg komen alleen deintellectuelen zelfdaarvoorin aanmerking.M een

zijkunnen zich,opvoo- aardedatzijzich alsmensophunwerkbezinnen.
reflexiefen nauwkeurig bewustworden van deœnzijdigheid van hun 1vlod op desamenlevingenvan demanierwaarop zijdemaatschapm lijke
functie die hun isopgM ragen,in feite vex llen.

M inder dan ooit tevomn kunnen de intellx tuelen daarom hun rol naar

behoren vervullen alszijZch nietverzamelen in œn 'intellœtueelforum'.
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Daarinkunnenzijindeeersteplaatselkaarcontrolerenopdewetenschappelijkheidvanhunarbdd.Daarin.
kunnenzijvooral- enditwordtsteMs
meerœndringendenoodMak- elkaarontmoetenom deonvermijdelijke
eenzijdige intelledualisering welke hun diverse welomlijnde vormen van
zuivere wetenschapsbeoefening in de gemeenschap bewerken, kritisch te
corrigeren en id ersintellectualiserende arbeid in te schakelen in een geheel

datdemaatschappijvolop menswaardig kan dienen.
Voor zulk een intellectuele dialoog biedtin onze door en door Beorgani-

seerdemaatschappijbijnaalleen de universiteitnog ruimte.ln vergelijking
metdemeesteandere organisatievormen laatzijeen grotere,haastonbeperktevrijheid aan hetcreatieveindividu,in geen enkelberoepsverband is
demenszo vrijvan economische,sociale,ideologische druk.De universiteitisbijuitstek hettoevluchtsoord van devrijeintelligentie en deruimte
vooreen intellectueelgesprek datdringend hersteld en verruimd moetworden.
Zo hô6rthetin een universiteitdiehaarmaatschappelijkefunctiewi1vervullen.M aar is hetook zo? H et zieterjammergenoeg naar uitdatdit

gesprek steedsmoeilijker,ja,onmogelijk wordtnaarmate een universiteit
een grotere omvangkrij
gt.Dekwantitatievegroeigaatimmersbijnaonvermijdelijk gepaard meteen opsplitsing in menigvuldige belangstellings-en
onderzoeksobjecten,in specialiteiten en instituten.Op zichzelf zou het
mogelijk moeten zijn ditOP te vangen in een goede organisatorische aanpak.M aarop een ofanderemanierschijntdieopsplitsingfataaluittelom n
in even zo veleapartewetenschappelijketalen,even zo veleapartewetenschappelijke denkmeloden. De onderlinge communicatie wordt aldus
steedsmoeilijker:inelkaarsogenlijkendegesprekspartnerswelhaastIonbevoegden'.

Nog ergerwordtditwanneer van heteigen, beperktebelangstellingsobject
een ideologie wordtgemaaktdie zich van haarbeperktheid nietmeer bewustis.Economie wordteconomisme,sociologie sociologism e, geschie enis
historicisme.De ironiewildatditalleszich afspeeltbinnen dezogenaamde

universiteitsdieeen dergelijkeeenzijdigheid juistwilde vermijden.Alswij
niet eens in de universiteitmeer in staatzi
jn toteen interdisciplinairgesprek,hoekunnen wijdan de samenleving tegen de schadelijke gevolgen
vanœn teeenzijdiggerichtkritischdenkenbeveiligen?Hoekunnenwijdan
de verscheurdewereld ooittoteenheid hopen te brengen?
M oeten we echternietnog verdergaan in onze diagnose? Ishetmisschien
nietzo dat de verbrokkeling van het intellœ tuele gesprek niet allœ n aan

toevalligeofst-cturelegebreken,maaraan een bijnafataletekortkoming
m oetworden verweten? Loopternietiets mismetonze opvatting van de

waardevanwatwijwetenschapmlijkewaarheid noemen?
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Alswijonsin dewetenschapsbxefening nietvan de aanvug aflaten
oriënterendoorœnmenselijkegeldil eidvanhetweten,kanœnsynthese
nooit méér dan een zddzaam toevalZjn en kan het wetenschapmlijke
weten de massa van naastelkaarlevende individuen en volkeren nooittot
een gemeenschap vormen.Hetis juist,dat de ontwikkeling van iedere
wetenschap œn eigen,intrinsieke wetmatigheid moetvolgen.M œ n zo im -

merskan dewetenschapeen cumulatiefwetenworden.M aarzokomenwij
ook stee sméérteweten overstee sminder.Van menselijk standpuntuit
betekent dit dathetcumuleren van steM s meer zakelijke kennis soms
slechtsin schijn waardevolen zinvolis.
Een bewering a1sdezeisgevaarlijk.Hierisomzichigheid geboden.Soms
blijktde waarde van het wetenschappelijke weten inderdaad slœhts op
lange termijn.Eén ding lijktechterzeker:hetweten benadertsoms œn
limietwaarvanzelfdevraag rijstofde'wetenswaardighM en'diedaarnog
gevondenworden,eigenlijknogwe1hetwetenwaardzijn.Erschijntzoiets
tebestaan a1seen tgrensnut'van hetmenselijkeweten.ZoalsSofokleszegt
in OidipoesKoning:<Helaas,watishetweten verschrikkelijk alshetvan
geen nutis voor wie hetbezit'.
Ilaaronx moet de vraag worden gesteld: moet een universiteit die haar

maatschappelijke dimensiewaarwi1maken,nietmeeraandachtgaan besteden aan hetgrensnutvan demenselij
kewaarheid? Isde finteressante',
dealgemeen menselijk interessante waarheid nietméér fwaar'in de pregnante betekenis van het woord dan een waarheid die uitsluitend volgens

intrinsiek geldendecriteria <waar'is?Hetlijktevidentdateen van debelangrijketakenvanhetintellectueleforum datwijuniversiteitnoemen,erin
moetbestaan,teoordelen overde kwaliteitvan dewaarheid.M etœ n bou-

tadezoudenwijkunnen zeggen:watnietinterdisciplinairgeformuleerd kan
worden,behoortniettotdevolle waarheid.<lnteressant'isdan wataan de

echte behoeften van de mens als mens en van zijn samenleving beantwoordt.Hetintellectuele forum za1dus die behoeften ter sprake moeten
brengen en aan diebehoeften de kwaliteitvan de intellectuele antwoorden
en hun waarheid toetsen.
Ook ditmoeten wijgoM verstaan.Hetbetekenthelem aalnietdatde waardevan hetkritischedenken in depraktischetoepassing ervan bestaat.In de
natuurwetenschapm n gaatditmisschien op,in deze zin datdaaralleen die

resultaten tinteressant'zijn dietechnisch (misschien ooit)toegepastkunnen
worden.In de m ens- en geesteswetenschapm n liggen de zaken enigszins
anders.Ook in de œ onomie,de sociologie,de filologiekân hetinteressante

op hetnivOu van depraktischetoepassing liR en.M eestalKhterzijn de
hiergevonden resultaten interessantop Rn thxretisch niveau,namelijk als
een theoretische aanvulling van en '
œ n kritiek op de denkbœ lden,de dage-
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lijkse maatschappelijke,op heteerste gezichta1s evidentverschjnende
waarheid,de naïevekennisvan de te opm rvlakkig intuïuonerendemens.
Daaruiteen paargevolgtrekkingen.W anneer men van de wetenschap zegt

datzij<interessant'moetzijn,dan vraagtmen in feite nietméérdan dat
haarmaatschappelijke functieduidelijk voorogen zou staan.Daarvooris
hetbeslistnietnodigdatzijminder'wetenschap'zou zijn.W e1integendeel.
M aar men zou kunnen zeggen dat elke wetenschap,juist om helemaal
wetenschap te zijn,datelke universiteit,juistom helemaaluniversiteitte
zijn,<geëngageerd'moetzijn.Jammergenoegisditbegrip zo vernauwd,in
tijdennimte,dathetmeestalnogalleen verstaanwordtalsengagementin
œn bepaaldesituatie,op kortetermijnen dikwijlsten batevanbemrkte
groem n of gemeenschapm n.H et is zeker dat er heel urgente behoeften

bestaan en datdezeop kortetermijn moeten worden opgelost.M aareven
zekerishetdatde maatschappdijkefunctievan hetkritische denken niet
ongestraftuitsluitend totzulke urgentieskan worden vernauwd.Daarom is
hetvan grootbelang datin hetintellectuele forum van een universiteitdie

zich van haarmaatschapm lijkefunctiebewustis,dièmenselijke en maatschappelijke behoeften tersprake woden gebrachtdie dch in ruimte en
tijd uitstrekken.
Om te besluiten
Deopdrachtvan deuniversiteitisniet,tewaken overdetotale vo= ingvan

de mens.Uit het voorgaande moge blijken dat haar maatschappelijke
functiebeperkteris.M aardeweerslag van deintellœ tualisering die aan de
universiteit wordt bewerkt,reikt ver en kan vele,op het œ rste gezicht
onverwachte en onbM oelde wendingen nemen.Datis normaal.want eenmaalpubliek gem aakt,wordthetwoord Van deintellK tued publieke eigendom.Ook de intellectueel zelf m oet die eigendom respœ teren. Daarom
heefthijdeplichtmisverstanden tevoorkomen en desnoodszelfdenodige

interpretatievan menselijkeoflevensbeschouwelijkeaardaan tereiken.Die
zorg om de comm unicatie zuiverte houden dientverderte reiken dan de

intellectueelsomsmeent.Gemakkelijk verliesthijdemaatschappelijkedimensievanzijn zoeken,denken en weten uithetoog.Om dierd en ishet
wellichtook nuttig ervoorte pleiten datde intelledueelzelfzorg bested t

aan hetvulgariserenvanzijnwetenschap.God evulgarisauebehoorttotde
beroepsplicht van de academicus,alwashetm aar omdat slechte vulgari-

satieeen van degrotegevaren isdiedemenselijkecultuurbedreigen.
Vulgariserenistrouwensook voorhemzelfeen noodzaak.Hi
jheeftimmers
behoefte aan een ruim publiek,d.w.z.een publiek van mensen die nietin

zijn vak gespecialiseerd zijn,totop zekere hoogte zelfsœn publiek van
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niet-intellœtuelen.Datpubliek isde instantie die hem moetcorrigeren of

aanvullenin zijnneigingtotœnzijdigheid.HetigemOepubliek sprœkt
gœn ges- ialisœ rde taal,maar de taalvan de dageli
jkseervaring;het
vernauwtzijnwetennietindeabstractievqnwelomlijnde,beperkteonderzoekd omeinen,m aar zietalles betergdntegreerd in de algem œnheid van

demenselijkebehoeften.Hetweetsomsbeterdan deintellœtuœlzelfwat
indiensdenkenen onderzoekenmenswaardig,menselijk belangrijk isen
watniet.Hetniet denkbeeldige gevaar dat zou ontstaan uit œ n situatie
waarin de academicusnietmeer toteen ruimer publiek zou moeten spreken. maar uitsluitend tot op dezelfde specialisaue gerichte collega's of

studenten,moetdooreen maatschappij-bewusteuniversiteitworden tegengegaan.
Ten slotte nog dit.W ellichtheeft een universiteitm et een pluralistische
structuur,zoals die nu in Antwerm n is opgericht,kanseen goH intellec-

tueelforllm en duseen goee universiteitteZjn.Hetmaatschappelijk
pluralism e steunt immers niet alleen op bi
jkonzsige nzeningsverschilen,
maarop meningsverschillen die aandachtvragen voordemeestfundamentele vragen van m ensen samenleving.De voo- aarde om œ n gesprek te

doen slagen isnog altijd dathetoverbelangrijke dingen gaaten datde
deelnemers elkaar iets mee te delen hebben dathun diepste wezen raakt.

Dediscussiesovermede-verantwoordelijkheid,overuniversitaire expansie
en spreiding van instellingen,over maatschappijkritiek,over pluralisme,
enz.,hebben totnog toe aan hetintellectuele gesprek in onze Faculteiten
œn m eer dan gewone kwaliteit gegeven. Deze kwaliteit te handhaven
behoorttotde meesteigen opgaven van deuniversiteit.M ogen degesprek-

ken overde maatschappelijkedimensievan hetuniversitaironderwijsdie
wijditjaarwillen voeren,die traditie hoog houden.Ten bate van dehele
gemœnschap.

N ..

D e tuin van de sociologen
Theo # Af de Jong

Bloeien erduizend bloemen in detuin der sociologie ofishetwachten op

dehedstwaaringesnoeidgaatworden?Aanpublikatiesisernamelijkgœn
tekol;beschouwingen oversociologen van ouderedatum (a);tekst% eken
eninleidingen (b);enœntweeo studieswaarinresp.een historischeperiode (de 19eœuw)en hetverschijnselgodsdiensttotvoorwerp van sociologischeanalysezijn uitverkoren (c).
a)R.F.Beerling,De sx iologie van Georg Simmel,J.H.DeBussy,Amsterdam,1969,178pp.,J16,50.

H.P.M .Goddijn,Desociologievan EmileDurkheim,J.H.DeBussy,Amsterdam,1969,221pp.,J16,50.
b) J.K.M .Geversen H.W allenburg,Sociologie J/J Wetenschap van de

Mc tschappij,deelI inleidende essays;deel2 teksten.Boom en Zoon,
M eppel,1970,samen J27,50.
Frie rich Furstenberg, Sociologie

Hauptfragen un# Grundbegriffe,

Sammlung Göschen 4000.W alterde Gruyter& Co.,Berlin,1971,154 pp.,
DM .7,80.
NorbertElias,W atis Sodologie? (Au1a)HetSpectrum,Utrecht/Antwer-

m n,1971,208 pp.,J 5,50,BF.90.

c)W alterRuegg und OttoNeuloh,ZurSoziologischen Theorieund Analyse des 19.Jahrhunderts.Van den Hoeck & Ruprecht,Göttingen,1971,
238 pp.,DM .32,- .

RolandRobertson,Theu
&x itllzlgfcl/lnterpretation JJReligion.BasilBlackwell,Oxford,1970,256 pp.,36/-,pam r18/-.

a) Determinismen.
.de ketens yJa de vr#hef#
Ontsprongen de ketensdie devrijheid belemmeren,nietuitdie oeroude,
tot zonde geneigde, natuur van de mens? De wetenschap is op reeksen
andere determinismen gestoten van minstens zo ondoordringbare aard.
Vico - vroeg-lse-eeuws historicus - zei: <van de Voorzienigheid valt

moeilijk studietemaken;laten weachterhalen watdemensenerzelfvan
gemaakthebben'.Totœ n van de ontdekkingen moetworden gerekend wat
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Durkheim (1858-1917)omschreefa1sdedwangvandesocialeverschijnselen.Demensenkldenzich,vervullenhunfunctieindemaatschappijen
brengenhun stem uitopeen wijzediehun nietgehed behaagt.Maarwaarom dit- a1szijbijregelmaatdoorgaanmethandelen- datonbehagen oplevert,wetenzijniet.Zijgevendeschuldaandemaatschappij,alsofdatœn
vreemd en buiten henzelfbestaand verschi
jnselis.Ten deleisdatwaar,al
isdewerking van demaatschappijdan nietgeringer.Ten deleishetook
nietwaar.M en zou hetdraaiend rad alsbeeld kunnen gebruiken:de mensen m oeten er op springen om hetdraaiende te houden,doch ze worden
beloond metzwieperswaardoorzi
jtotzandetersworden.
Datrad-spelmoetworden doorstaan,wildevoodgang erin bli
jven Ztten.

M ensen zijn a1ssteenkoolwaarbijeerstdoor verbranding de gloed vrijkomt.Die pijnli
jkeambiguïteitmaakthetbegrijmlijk,waarom groemn
proberen door inkapseling ditalles te ontvluchten:in sentim enteel diver-

tissementofindogmatismevanlinksenrechts.Hoemenselijkhethunkeren
naarhetparadijsookmogezijn,hetgetuigtvanœntekortaandurf.Kennis
vandewerkingvandemaatschappijmoeteropgerichtzijnom op relatieve
wijzeaandeverstarringteontsnapm n.Desociologiemislukt,wannxrmen
haar bx efent als een toegang tot een heilsboodschap.M en vee t zich
eraan.zoalsJacob in hetgevechtaan de engel,wanneermen meentlangs
die weg zekerhd en te verwerven die de religieuze en filosofische inzetniet
langer vermogen te bieden.

GeorgSimmel(1858-1918)ginguitvandemensdiezich inwikkeltin cultuur,samenleving en goddienst:<Hetisnu nietmœrmogelijk,dehistorische feiten in de ruimste zin des woords,de inhoud van de cultuur,de

vormen van economieen denormen derzedelijkheidvanuitdeindividuele
mens,zijnverstandenbelangenteverklarenof.alsdatnietgelukt,Mervoor
naarmetafysischeofmagischeoorzaken tegrijm n'.Hetprocesvaninwikkeling en weerafstand nemen behield voorSimmelietstragisch.Vri
jheid is
nietvoorafgegeven;noch een bezitdatbli
jvend is.Devrijheid isaan vele
kanten geketend,om datalledoen èn laten œn aspectvan vermaatschappelijkingheeft.Dievervreemding valtmaarten dele op te heffen.Sociologen
hebben - aldusSimm el- de neiging op sym metrie aan te sturen en elke

anomalie uittewissen;zijverliezen zo gemakkelijk deafstand tothetgebeuren uithetoog.Zijworden dan eerderTklug furnëchstemal'in plaats
van iweisefiirimmer'(Burckhardt).
BijDurkheim en Simmelstond resp.voorop:deherstructurering van de
mensvia maatschappelijke reorganisatie (D);œn beterindchtin de verhouding mens-samenleving,waaruitdan œ n tragische verhouding te voor-

schijn trad (S).Dathing samen metvermorzeld raken van de lge-eeuwse
cultuurdoorkrachten vaneconomieendemografie(cf.c).Simmelwasten
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dea heelzijnlevenweifelend.Vandaardatjongeresociologengepro* d
hebben1ostekomenvandezeweidse- zorgeljke- b% .

b)Poging totmacro-sociologie
Gevers en W v enburg namen Duru eim wel, doch Simmel niet - die

teved psycholo#smeencultureleverwijlingdoorZjndisstrooide- inhun
menu op.H etgaatbeiden erom studenten te trainen in hetscherp hanteren
van een tmacro'gezichtspunt.Deontwikkeling diedeœ onom ie doo= aakte,werktten deze als œn wenkend m rsm ctief.Imm ersO rsttoen men Keynes hetpregnantst- lietZen dataldie handelingen van individuele
mensen isa% regaten waren tecomprimeren,krœ g men igdp'op de wan-

orde.De <leek'moetleren dathijvan de socioloog gœn antwoord meer
m ag ve- achten op de perikelen van alld ag.dNiet de motivaues vu de

deelnemersaanhetsocialelevenzijndoorsla%evend,maardeobjecuvaties
in socialegroeperingen',xverkehrsform en'enwaardensystemen.Opdiewijze kunnen m anagers,bestuurders en orgnnisatoren hun rx epten krij
gen
toegesv ld,(zoietsals:biologischA11gœftgœnkalkafzettingenbevrijdtu
van brandend zuur,uiteraard getransm nœrd op het ivo u waar massa,

krachtenmachtinquanten zijn tesitueren).
De inleidendeessayszijn overigensserieuzerdan nu gesuggereerd Nvordt.
Wellijken zeeen beetjeop een sneltreindie- op zoek npnrtdasabsolute
Kamel'- doordewoestijn raasten alle besàande kamelen onderstuift.
Zo gortig hoefthetnu ook weerniet.Hetwekttenslotte nietdired vertrouwen,wanneer een nieuw accentop œ n oud ge chtspuntgemouveerd moet
worden metomstandi
gebeschrijvingen van hetskeletdernunoglevende
kamelen:immersdebeerisnognietgeschoten.Hetgaatvoorallesnog om
een belofteen wanneerdezewatbelooft,spreektdathetbestedoordeeigen
kamed rustig in de arena aan hetvolk te tonen.
Nochuns is begHp voor de onderstuivings-mei ode, die beide auteurs

kozen,we1op zijn plaats.Immerswie metzekereve- achtingen aan de
sociale wetenschappen begint,bevin/tzich sm e ig in œn watervz vo1
stroomversneK ngen.De stoomcursus re dend-zwemmen die beide auteurs
Zchzelfhebben gegund,mag men nietbagatelliseren.H etis voo- aarœ n

prestue,hetgeenblijktuithetfeitdatzijhet<jargon descomplexités'bo
hendighanteren.Tenslotteeen zin (p.23)a1svoorbœld naastandere,die
eig m rspœ tiefbevatvoorkanalisaue van hetwoeste water:<sociale akue

isnietvrij-zwevend,maarblijftin zekere zin gebonden aan deobjekueve
mogelijkheden van denatuurlijkewereld,aan dedruk van degdnstituuonaliseerde waarden en norm en,aan de vaak stevig verankerde structuren

vandemodernesamenleviàg.Arbeid ve- ijstdaarom steM snaardefeno-
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menenmachten taal.M achtomdatdeœnmaalve- erkelijktemaatschap
pijonderconlolemoetworden gehouden,maarook omdatzondermacht
bd oelde veranderingsprocessen niet op gang kunnen worden gebracht.

Taal,omdatmetbehulp daarvan sociale bewee gen hun eigen positie,
belangen en doeleinden kunnen artikuleren en middelsdetaalde <fintersub-

jektive''konsensusmogelijk wordt..
Dan resten ernog md d elingen overDurkheim,M ax W eber,RalfDahren-

dort KarlM an;voortsdriemacro-sociolo#schelema's:arbeid,buroucratie en rationaliteit;m etals afsluiters hoofdstllkken over m acrosociologisch onderzoek en mondiale sociologie.In de bundelteksten komen dan

Deutsch en Sawyeraan bod (onderzoek);Etzonien Dahrendod (analyse
van de globale maatschappij):Touraine en Etzioni(macro-theorie);en
LieberenHabe= asonderhethoofdmaatschappijkritischeintentiesvan de
m acrosociologie.

Van andereaard zijn deboekjesvan een tweetalsociologenmetre seen
lange carrière:FHd rich Furstenberg en NorbertElias.Furstenberg kreeg
de eer in de Göschen Sammlung op te treden.De uitgever daaa an geeft
m et grote tussenm zen een socioloog van naam ,zoals œ ns Lx pold von
W iese en GeorgSimm el,de kansom dewatervalin kaartte brengen.Fur-

stenberg doetdatbetrouwbaar,alkrijgtzo'n boekje,aan derand van de
ruisendeenkletterendewate= assa'sgeschreven,ietsonwerkelijks.Ik volsta metœn opsomming van deinhoudsopgave.M en krijgtdan enig idee
hoemogelijke- ijssoèiologie- naartHauptfragen und Grundbegriffe'
eruitziet:Deevolutieindevraagstellingdersociologen (A);Sociaalgedrag,
hetdoorgeven ervan (leren en socialisatie)en de afwijkende vormen (B);
de modologie:Kleingrupm n,Organisierte Zwœ kgebilde.Kollektive Ver-

haltensweisen,SozialeObjektivationen(C);dananatomie,fysiologieenverandering:Sozialstrukturund sozialerWandel(socialestratificatie,sociale
mobiliteit,machten heerschappij,sociale innovaties)(D);de weg totœn
theorie van de moderne maatschappij- metalle nadruk op waarmen
allem aalaan m oetdenken alvorens te beginnen.Begonnen is er dus nog
niet.
NorbertEliasisvan anderen huize.Van voorde oorlog stamtœ n Prozess

derZfvflgl/f/a.Eliasbegintmette zeR en dathetjargon dersociologie
teveelnaaranalogie van de natuu- etenschap isopgebouwd:statisch.log,

onbewœglijkenzogauw men allerleivloeiendefo= aiesinhetmaatschap
m lijk leven wilbeschrijven,nietzelden gœompliceerd.Zijn boekjepijpt
t:ngopdepioniers.Hijgeeftdebetekenisaanvanallerleischakedngen in
hetdirœtomrihgende:ik,mijszij,wij,ons,hen.SchakeHngen die in de
potemaâtschappijde socioloog altedikwijlsontl pm n.Tenslotte grijpt
Eliasveroverdebekommemissenvan dezetiW hœn.Hetisœn zeldu am
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bemodigendwerkjevaniemanddiedeonstuimigewatervalvannabijkent.
M aarhijgooitnietallekaartenop hetreddend-zwemmen.Hijgeeftveeleer
de oorzaken aan waarom hetmaatschappdi
jk leven nog immerzo ongetemd vooronsverschijnt,alwenden nietweinigen voordatze de sleutel
hebben gevonden.De socioloog zou voorallesoog moeten hebben voorde

mythendiein omloop zijnenop jachtmoetengaan naardenieuwemagiërs.
Daartoebepleithijnieuwe denk-en taalmiddelen;hetgaan werken met
(conlfigurades van menselijke (vervlochten)gedragingen;ontdekken dat
machtbijid erhoortzodrahijin een- hoezeerookminieme- relatietot
anderen staat;datdekeerzijdevanmachtdeanderisdiezijn onmachtkan
gaan gebruiken door weg te lom n,steun te zoekenshet actieveld te ver-

plaatsen e.d..Hetbestelijktmeenkelealinea'sovertenemen ol atduidelijk wordemetwatvoorsoortboekjemen temaken heeft:
<Eenswaren de mensen bereid methartstochtelkaar om den gelove massaalte doden;tegenwoordig is men daartoe bereid omdat sommigen aan
hetRussische,anderen aan hetAmerikaanse of Chinese systeem de voor-

keurgeven.Voorzoverzich laatbeoordelen zijnhetvooraldetegenstellingen tussen deze geloofssystemen op basis van de nationale staat en het
charism a van de nationale zendingen . .die het type van onontwarbare
vervlœ hting voor de hierin verstrikt geraakte mensen ondooe chtig en

daarom niettebeheersen maken'(p.32).Een gestriktmensdiede stroper
nietontwaart,wordt nu eenmaal mateloos agressief.

tvele mensen zijn bang voorde ontsluiting van de kennisdoorde mens
omtrentmens en samenleving,zoals men œ ns bang was voor de weten-

schapm lijke ontsluiting van hetmenselijk organisme.En zoals eens,zo
rM eneren vandaag sommigen van hen,dathetonderzoek van m ensen, verricht door mensen,dat door hen nietgewenst wordt, daarom ook niet

mogelijk is.Maardehulpeloosheid waarmeedezemensen stuurloos in
hun eigennetwerk - vandeenenaardeanderedesillusiedrijven dan wel
van kleinere naargroterezelfvernietigingen, ontneemtaan hun romanisch
niet-weten,a1s speelruimte voor dromen, veelvan zi
jn aantrekkelijkheid'

(35).KennelijkgeldtvoorvelenlieverTurksdan Paaps.
tM achtisnieteen amuletdiedeœ n beziten deanderniet;hetisœ n structuurkenmerkvanmenselijkebetrekkingen. Hd h* tG trekking op de
overwinningskansen van de ene sm ler ten opzichte van die van œ n ander

hetisnoodzakelijk vanafhetY n in balansbegripmn tedenken...
datgenewatwijalswanodebvtitelen beztevenzœrstructuuralsdatgene
watwijoMenoemen'(81-83)
..
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Q Verleden en Godsdienst
Bijallem #ngen van sociologen - behoudensdan Elias- om 1oste
komen van degeschidenis- zoisœonomen metzoveelsuccesschijnen
tehebl n gd aan - isereen kleineachterhoe edie vasthoudtaan analyse
van de Mstorische contextwaarin onsdenken en handelen is ontstaan.Die

achterhod eis ongetwijfeld œn toekomstige voorhoee.WzterRueR en
Otto Neuloh verzamelden œnaantalbijdragen vanDuitseen Amerikaanse
specialisten op ditgebie .Voorlopig kan men daarbijtweekanten op:de
historische aanloop totde m oderne sam enleving analyseren of nagaan in
hoeverre hetdenken van de lge-xuwsemens- zi
jn zelfvisie- doorde
historischecontextgepre isponeerd is.Beide hebben we1ietsmetelkaarte
m A en:ondeaoek naar de ro1van hetonde- ijsb.
v.voorde modernise-

ringvan desamenleving kan baathebben bijgegevensoverdeve- achtingendiedelge-eeuwsepioniersindatonderwijsinvesteerden.HunverwachtingenzeRenonsietsomtrentdiagnoseenlerapievanhuneigentijd:en
wijkunnen nagaan watdaarvan geworden is.Zo kan men terugwaarts
dkritiseren'en voo- aarts<bijstellen'.Aanknom nd bijEliaskan men stellen:aangezienmensenaltijdeenscherpooghebbenvoordemo envande
vroegere magiërsen blindelingshun eigen dromen voorpure mensenliefde

en rd elijkheid verslijten,is zo'n confrontatievan heden en verleden een
nuttige douche.Zo kan onderzocht worden hoe vroegere pioniers die de

maatschappijwildenhumaniseren,slachtofferwerden van devanzelfsprekende(onlwaarhe en vanhun eigen tijd.Dan krijgtmen voordegeesthoe
rHelijk willendeen denkendemensen in onredelijkhe en verstriktkonden
raken.Dan om ntzich een weg om de huidige profetieën op hun gewicht

aanm> eteonderzoeken.Deeigen tijdiszonabijinzijnvanzelfsprekende
vooroordelen - nietminderbijhen diezich laten proletariseren,m lariseren en Mppioniserendanbijhen diezich burgerlijk laten consumeren dat zelfonderzoek gœ n sinecure is.Historische analyse kan ten deze een

gelijkefuncue vervullen a1s vergelijkende antropologie.
Erlijktmijtrouwensnog een derdemethodeaanwezig dietotjuiste zelftaxatiekan voeren.Lezng van Roland Robertson'sTheSx iologicd lnter-

pretation0/Religion en vanderesultaten vandeenquêtevan PINK en de
Nijmeegsesociaal-psychologen inzake hetcelibaat(1968/1969),brachtmij

opdegdathtehoejammerhetisdatdeNederlandsebisschopmndezeopdrucht tbinnenshuis' hebben gehouden. Hoeveel binnensmokkelen van

onderllng:problematiek in eeh wetenschappilijk onderzoekhad men kunnenvermijdendoorœn dongelovigteam bekwamewetenschapsmensenghet
volgende te vragen:<H eren,er is iets merkwaardigs in Nd erland. Eens
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warenwijRomestrouwstezoon,zoalsFrankrijkRomesschoonstedochter
was.Wijkendeneenabsoluutrecordcelibatairepriestersper1e kalolieke m annen.Slœ hts een paarpercentvan hetkerkvolk was non-paschant.
Enkeleanderen verzuimden op zondag weleensdem is,doch kwamen toch

altijd naarde processies kijken.Onze priestershoorde je nooitzuchten.
Thansisdatwe1zo.H eren,isditeen gevolg van een sociaalveranderings-

proces?Ofishiersprake,zoalsbekwametheologenonzerzijdsdenken,van
œnaanzettoteen lokalekerkopbijbelsesandalen?'.
Doordieopdrachtintern te houden legde men zich neerbi
jdedwangvan
zekere feiten.Seksualiteit,zo sprak men zonderdieptepsychologische ana-

lyseaf,kongœn kernvariabelezijn.Datin hetarmeNederland vôôr 1940
metzijnovervollekatholiekegezinnenvanseksueelgenotnietdirectsprake
kon zijn,leek hettoetsen nietwaard.Datin dergelijke situatiescelibataire
priesterrollen een alternatiefvan gewichtvormden - aangezien hetkerkvolk geneigd wasaan hen een hoge positie toe te kennen - leek benedenmaats.Eerderleek hetvoorde hand te liR en datzich in hetprotesttegen
de oude structuur een nieuw licht baanbrak.Dat de nieuwe priester in

kommervollestrijd tegenhetverhardeRomezo uitdeBijbelstapte.
M ijn bd oeling metditallesistwe-''rlei.Op de eersteplaatsachtik het
moeilijk zichzelfteanalyseren en tegenezen wanneermenin cov ictueuze
crisis lœftmetzichzelf.Je haalt de duivelin huis door zulks we1aan te

gaan.OpdetweM eplaatsbewijsjedewetenschapvandemaatschappdijke
verschijnselen- dienogjongis- ergœndienstmeedoorzovoluitpastoraalen wetenschap teverwisselen.M etdatallesverduisterjebovendien
hetzichtop hetreligieuze karaktervan de crisis.
Geloofsovertuiging en pastoraalmoet men zelf trachten te formuleren en
uitte dragen aan de hand van watoutsiders.op verzoek,aan 'wereldse'
determinismen ontdekken in de omgang van de eigen kerk methetheilige.
Zoals nu gehandeld is,loopt men alle kans dat de katholieke kerk van
NM erland een soortpolitiek-religieuze debatingclub wordt en het geloof

naarbuiten wordtgedreven.Bijditalleskanrustigestudievan Robertsons
boek welwatuitwegenwijzen.
lk twijfelwie de schoonheidsprijsmoethebben.NorbertEliasofRoland
Robertson.DatisoverigensietswaaroverU zelfmag Y slissen:zoalstrou-

wensoverditpalijtjeschoffelenin detuinwaarduizendbloemenbloeienl.
1 Sommigen - zeker de vakgenoten - zullen dit nonchalante schoffelen wat oneerbie ig vinden.Toch is hd R n van de middelen om watnuchterheid tebrengen in

œn wetenschap,waarin voortdurend iederop de snijtafelwordtgelegd teM jlmen
Zchalfvergxt.Na afsluiting van dea bijdrage kwlm mijAlvin W .Gouldner's
TheComlng Cri/g ofJoeiol/gy,Heinemlnn,London?f1.50,onderogen.Datboek

isœn :must'naastEliu.Maarhetisvan en deqelijkeO nstructieve diepte - al
lœ sthetprdtig - datik daar liever œ ns apartop terugkom .

Beeld-spraak V1l
Eric De Kuyper
iL'lndividualité n'Ot pas id clôture,the tre, surpassement,
dctoire;elle estsimplementdifférenc ,réfradée,sans privilège,de corpsen corps.C'otpourquoila beauté ne s'y définitpas,à l'oœidentale,par une singuladté inaccessible:elle
est reprise ici et 1à,elle court de différence en différence,
disposée dans le grand syntam e d- corps'.
Rolu d Barth> ,L'Empîre des Signes,p. 133.

Demoeilijkhdenwaarjeopstoota1sjejebezighoudtmetde<anderefilm'
(ofundergroundfilm ofmarginalef1
'lml),zijn veelvuldig en somsonverwacht.Onlangs,bijhetbekijken vanœnreeksDuitsefilms,besefteik w>r
œns ten volle hoe dverschillend'dit soort film s is en hoe verscheiden de

saoei
'ijkhedenzijn diealsvanzelfopkomen.
EentijdlangzijnDuitsecinmstennualbezigœ n eigenaardig soortfilmste
maken,die allemaalmin ofm eer op hetzelfde neerkomen:ze zetten hun
camera in œ n auto en filmen van daaruit- meestalin heeltragebx lden

hetvoorbij#ijdendelandschap.Gœn sensationœlofpittoresk landschap,maardieonbepaalde,onbenoemde,onnatuurlijk-natuurlijkestukken
land diejelangsautowegenziet.Vlak,neutraal,ongebmikt,onbruikbaar,
resten van œn verlM en,van ietsdatœ nsnatuurgeweAqtmoetzi
jn Cn nu
-

tussenland,niem andsland is geworden:tusxn hetbezienswaardige toeris-

tenlandschap en hetindustriegebie .Hetlichtsm eltœn hed belangrijke
rol:menfilmt'smorgensvroegofbijzonsondergangofindewintera1ser
sneeuw ligt.Denatuurlijkheid vanhetlichtkrjgtaldusietsvervrœmdends,
ietspoëusch.M etde camera wordtditbelichtanti-landschap afgetast.Er
gebeurtniets anders.Je hôôrtook niets:gœ n geluid van de motor,ook
geen natuurgeluiden.Niets.Stilte dan:m inuten lang,œ n halfuur,œ n uur?

Jenormaletijdservaring wordtoverhoop gehaald.Je suft,kijkt,komttot
rust;somsword jebekrom n doorœngeniepig angstgevoel,datkomtvan
deanorganischestilte op hetscherm .M en toewordtdiestilteonderbroken

doorflarden muziek:œnstukjeuiteenplaatvan NeillYoungofn ePink
Floyd.En dan weer niets.De roldie de muziek in andere film s speelt,is
hierom gekeerd:dem uziek ishierœn stuk bewustwording.Zedoetjeont-

waken,zedoetjeopnieuw aanknomn bijde realiteit.zeiseen stuk concretewerkelijkheid (Idiemuziek,dieplaatken ik').Jezou zewillen bewaten,als houvast,als aanknopingspunt metœn vertrouwde werkeli
jkheid.
Maardemuziek verdwijntsenderestblijft:deatonalebeelden,indemonotone geluidloosheid.
1 Cfr.E.DeKuyper,DemcginaleJfl-a,.in.
streven,februari1970,pp.492-5X .
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Deze filmsverschzen zo weinig van elkaar,datTals je er &n van hebt
gezien,jezeV emaalhebtgezen'.DieindeV.S.zijnopgenomen,verscv len weinigvandeDuitse(a1zijndehemel,dezon,dewolken daarmisscMen indrukwekkender,maar vœ1maaktdatnietuit).En toch zou je
beterze%en:'alsjeermaaréénvan hebtgezen,hebjeergœnenkelevan
ge en'.œ ene bestaat alleen als referenuv beuren tegenover de andere.
âlle andere;de ene vultdeandere aan,iserde voortzetting van.Ze besuan
allœ n zs totaal-gebeuren.En ditgeldtmin ofm œr voor Mle films in de

marginzesxtor.Vandaardathetzo bjzondermoeilijk.misschien welonmogelijkisom erzinnigeinformaueovertegeven.W iegœndeelheeftaan
hettotsliteitsgebeuren,isnietvatbaarvoorinformatie,voorcom municaue.

Ofjedatjammervindtofniet,alsjedaaraanietswiltdoen,stajeinider
gevalvoor œ n onbegonnen werk.Die geslotenheid van de marginale film

hcftnog anderegevolgen.Ergaatœn stimulansvan uit:jebeseftdatje
ietsaan hetdoen en beleven bentdatirrœum rabelis;maartevens1+ ze

œnbeperkingop:jebentbezigaanœncounter-culturedieslKhtsfragmentrisch belxfd kan worden.Stimulans en frustratie gaan samen,behoren
samen totdedynamiek van dezeactiviteit.

(Datmerk ik telkensweera1sik aan televisieprogramma'sals<DeAndere

Film'werk.Eénzo'nfilm opdetvvertonenbetekentniets,gcftnauwelijks
enigeinfo= atie,omdatzo'n film dan nietgesituœ rd en beleefd kan wor-

den in zijn context.W atbijdetoeschouweroverkomt,isœn onduidbaar.
in-signiflantgegeven:onzin.M inimaalkunjestellen datjelaatZen dathet
bestnnt;maar wâtje laatZen,kan nooitandersgeduid worden dan als
onzin).
Terug naardieDuitselandKhapsfilms:zehebben slœhtsbetekenisa1sje
zealsœn totaal-gebeurenkuntbeleven.Debotemogeljkheid daartoeleek
totnog toe œn festivalte zijn:daarkun je merken dataldie op elkaar
gelijkende films eigenlijk totéén en dcelfde film behoren,die alsmaar
d6ôrloopt,zelfsalserwatandere korte filmpjestusxn zitten,zelfsa1sje
tussendoor even gaat eten ofin slaap valt.De film is continu.zoals het

bestaan zelf.Jehôefternietbijaanwezig tezijn;jekûnterbijaanwezig
zijn.
Die éne film wordt gemaakt door verschillende cinemgten,helemaal niet
doorD ietsa1seen <collx tief'.H etzi
jn allemaallossiandeindividuen,die
D ndercontactmetelkaar- aan één en dezelfde film ,aan één en het-

zelfdewxfselbezig zijn.Hetbegrip dauteur'ishiernietmeerrelevant de
cino st-als-auteur,a1sunieke maker,
.a1sartiest,ishiernietmeeresxntieel;

maar.hijgaat,ook nietop in 4eanonimiteitof,
depseudo-anonimiteitvan
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œn collœuef.Het<zch ro liserende'is hier nietde auteur ofhetauteurstm m,m aardel ematischematière @etlandschap)zel
f.N blijftdemanier
waarop het <zich remliseert'natuurli
jk we1degelijk gekeurd,alwordthet
natuurlijk we1degelijk geholpen door iemand die œ n O mera vasthoudt.
W anthetisookgœn computerwerk.Defilmsblijven van elkaar verschillen,in gradatiesdie gaan van <slordigheid'totdraffinement',van Tkoelen
intellectueel' tot 'lyrisch en emotioneel'. Kortom, er is œ q dialectische

spanningtussendemotieven-matièreendevormgever.Enjuistdiedifferentiatieshelmnenzijnnodigom hetgegeveninzijntotaliteittebegrijmn
en aan te voelen.
Deze dialœ tischespanning isnietzonderconsm ueniesvoormi
j,toeschouwer.Comm unicatie heefthet<verschil'nodig,nietals eindpunt,maar als

uitgangspunt.Ik ervaar een bepaide film op deze manier,mijn gebuur
ervaartdiezelfdefilm op een anderemanier.Datisvoordefilm (en voor

elke andere <kunstvorm')altijd zo geweest.M aar die verscheidenheid in
aanvoelen enwaarderingisaltijd een aanleidingtotTconilct'eneenmiddel
totzelfbevesti#ng.Eenzellevestigingdiezogespannenis,daterœn heel
referentiekadervooropgebouwd moetworden dat,alsœn gesloten systeem,
overtuigend m oetwerken.ln een aldan nietbewustopgebouwde esthetica

wordtœn hiërarchie opgesteld.Hetverschil(hetverschillend aanvoelen.

begrijpen,eaaren)wordtallœn goccepteerd alshetgdnstitutionaliseerd
wordt.Rœhtstreks als uiting van een individu wordthetallœn aanvaad
a1sheteen vo= van zelfaffirm atie isen gegoten wordtin œn intellx tuele,

conventionele rol (zoals bijvoorbeeld die van de criticus).M et de films
waar ik hethier over heb,ligtdatœ hterhelem aalanders.Dit soortfilms

beleefjeandersen jepraaterook andersover.Jevoeltdirœtaan dathet
nogalzl
'nloosen een beetjebelachelijk is,tewillen gaan discussiëren (ook
metjezelfloverdeexactewaarde.alsalleonderdelen even waardevolzijn.
Ofik ditbelangrijkervind en jijdat,maakttenslotteweinig uit.Voormij
alstoeschouwerhebben die differentiatiesbelang,nietx hteralsvoorwaar-

devoorcommunicatie.M ijnverschzendeervaringdientnietmeera1sbasis
voormijnzelfaffi= atie,maarisœn uitnodi#ngom doorjougeaccepted
te worden.Voor of tegen is nietmeer bel
angrijk;welhetin-voelen,het
in-l:ven.
Ditis beslistm eer ve- antmethetdoor Bae es beschreven gevoel voor

differenuaue-in-het-gelijkedatwein deJapansecultuuraantreffen(cfr.het
motto Merboven)dan metde W esterse obsessie om in hetindividu iets
totaaldifferentstezien,ietsunieksin zijn originaliteit,en daadoorontoegankelijk en onleelaarvoorde anderen.Deze fllms maken me metœn
duidelijk datik tolerantermoetwoden voorde anderen,willen zijmijn
verschil-in-het-gelijke aanvaaden.œ andereishic nietm>rdeTe en-
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stander,degehed aanmijgeopm neerde,dedhel',maarœn met-mij,œn
mde-werker,mijngelijke.
De traditionele kunstervaring stuurtaan op verlenging in decommunicatie.
De criticus heeftin datopzichtmeer geluk dan de doorsnee-kunsuiefheb-

ber:hijkan zijn ervaringvorm geven in een intellectueelreflectie-communicatieproces;hijkan schrijven overwatMjgezien,gehoord,gelezen heeft.
Zijn passief-actieve consumptie vindteen verlenging in een intellœtuele
daad.Hijreiktniettotdevolheidvan decreatievedaadvandekunstenaar,
maarisin zijn kunstgenotmindergefrustreerd dan dedoorsnee toeschouwer,die alleen m aar mag waarderen en daarmee uit.H eteigenaardige van

de fandere'film nu is,dathijbijna nietaanzettotditsoortvan aparte,
intellœ tuelecommunicatie.Ditsoortfilmssm ortaan totœ n totalelevenservaring.Deze cineasten geven mezin om zelftegaan leven m eteen came-

ra,zoalszijmijnbeleefdeomgevingvastteleggen opfilm,en diedfilm'dan
tegebruikenalsstartpuntvooreen nieuwemaniervanleven.Zijzeggen me
datik evenveelrechtheb om te filmen en heteven goH kan alszi
j.Ditis
œn soortbevrijding.Een creatievebevrijding - ook en vooralomdatde
creativiteit op deze m anier danig gerelativeerd wordt.Geen euforistische
aansporing zoals we die op het ogenblik overal om ons heen zien:ddoe

maar,mensen!weescreatief!maakjevrijl'Gœn crotiviteitinofnaasthet
eigenlijkeleven,maarheteigenlijkelçven anders,zodathetopnieuw leven
wordt.fs'inventer',zoalsBarthesdateldersnoemt.Zijze% en medatik
kanomgaanmetmijnlandschapzoalszijmethethunne,dathethunne ook
hetmijneis.AndyW arholzegtmedatik even goH van sekskan genieten
a1sdemensen inzijnfilms,datseksniet1osstaatvan ruimereerotischeen
sensuele belevenissen,datheteen uitingsvo= isvan mijn dagelijks bestaan en bijgevolg op een andere manier belangrijk dan wij doorgaans
denken.W ernerSchroeter(Eika Katappaq,DerBomberpilotjzegtme dat

ikkanen magextravagantzijninmijndoenenzijn,datdatheelgewoonis,
datdatgœn manierisom meaftezonderen van mijn mHemensen,maar
integendœleen signaaldatanderen zegtdatzijeveneensin hun eigenheid
aanvaard zullenworden.Hetvastleggen op film van jeruimtelijke,sensuele
en wenservaringen isœ n <mediumg,en maniernietom hetunieke moment
van de ervaring vastte zetten,m aar om de ervaring te banaliseren en ze

tegelijkœnnieuwebetekenistegeven;een manierom datgenewatanders,
doorweerstanden in mezelf,door weerstanden van buiten. niet totuiting
mag ofkan komen,vo= tegeven,om hetteverkennen. Bezi
gzijn metœn
cpmera wordtzo een maniervan em ancipatie,een middel- niethétmid-

del- om diemoeilijkeemancipatieop gangtekrijgen,nietin eeneuforis2 Cfr.E.DeKuym r,Cultuur2,
:fossîel,in Streven,mei1970,p.821.
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uscheroesvanbevrijding,creauviteit,zelfve- erkelijkinp m>rintegendœl
in œn moeizaam laboreren metde materie,de cultuur,jezelt de maatschappij.Op elk nivOu iserweerstand;en doorbrnsk bdekentnog niet
vanzelfdathetœnsontgonnengebiH ook veroverd bljft.
VatjeditV c aalsamen,danwordtdesamenhangtusxn deverschillende
onderdelenmisschienduidelijkeren tegelijk inœn ruimermrs- uefgeplaatst.
De film swaar ik hetover heb
vormen een totliteit
waaw an elk onderdeelvan hetandere verscu t
-

en diejemoetkunnen Zen in œn nietgecodificeerd tijdschema:ze

m oeten gewoon d6ôrlom n,ze kunnen nietingebouwd worden in hetklas-

siekeschemavanœnschouwsm l,zekunnenbijgevolgo= ogelijk vertoond
worden in de beperktetijdsruimte van œn bioscoop-of televisieprogramma;indienormaleenklassiekecontextzijnzezinloos.
Demakersvandiefilmszijn:bdangrijk en toch ook wœrnietzo heel
belangrijk - gœn kunstenaars,maarook gœn ld en van œn collectiefgeen producenten in œ n industriële produktie.
Ook de seriefilm uitH ollywood wasafgestemd op de rem titie.Daarzorg-

den bijvoorbeeld de genres voor (western,gangstedilm,kome e,enz.):
steedsdezelfde,herkenbare conventies,dieook ste sweervan elkaarverschilden.Daarin geleek deseriefllm gewoon op om heteven welk industrieel

consumptieprodukt,dat altijd zowel herkenbaar (identiek) als different
moetzijn.In de tandere'film œhteris de spanning tusxn idenuek en
verschillend niet afgestemd op de consumptie en gœn reflectie van het
W esterse principe van m assa versus individu.Het verschil is hier geen
agressiviteittegenover hetniet-verschil,deneutraliteitvu de m assa,maar
œn uitnodiging om de onderlinge identiteiten homogeniteitte aanvaarden.

'Aangezien weallemaalgelijk zijn,kan en mag ik ook verschillend zijn'.
Regelmatigmoetik tekensuitzendenenvan anderentekenskrijgen diemij
ervan overtuigen datmijn/hun differentiaueeenuimodigingistotidentificatie en gœ n vorm van uitsluiting.
In die uitwisseling worden de begripm n fauteur' en toeuvre' irrelevant.
Ook het begrip davant-gardeg.Het referentiepunt is immers nietmœ r de

traditionelecultuur.Erisgœn sprakemeervanietsdatuitzonderlijk isin
œ n cultuurpatroon,m aar van verschillende mom enten in één gebeuren.
Zo'n momentkan doorid ereen op gang worden gebrachten id ereen kan
eraan deelnemen.De functies lom n door elkaar,niet toegespitst op de

crotiviteit-v6ôr-alles(weerzo'n deelaspœtvan hetbestaan),maar op de
uitwisseling.Uitwisseling- indefilm,inde<kunst'- bijvoorbeeld tussen

makeren toeschouwer.W ijverliezen onzestatusvan toeschouwer,
en via
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dievanmdeschepmr(aldannieteffœtieg #ijdenweovernaardievan
me emens.Er ontstaatœ n andere verhouding tussen mensen,in heelhet
leven.De nog vage contouren daarvan gaan zich scherperaftekenen naargelangjedienieuweverhoudinglegtnaastdetraditionele.diewe toch door

en doorkennen.Dan ga je meteen merken hoe hetallemaalanderszou
kunnen.

œ anderefilm isslechtseenasped van ditproces,œn belangrijk aspœt,
omdathetzoduidelijk deaardvanhetnieuwelevensmœhanismezichtbaar
maakt.Maarhetproces isveelruimer.Dathetzo nauw schijntaan te
sluiten bijdeJapansecontext,zoalsdiedoorBae esin L'EmpiredesSigneswordtbeschreven,maaktdezM k beslistnietgemakkelijker.HetOosten,meerbepaald Japan,iszoververwijderd van onstraditioned W esters
denken en doen.Geprangd tussen œn nietlanger aanvaardbaarW esten en

œn onmogelijk Oosten,zijn we welverplichttedenken aan œn mogelijk
tussengebie .

Kijk eenshoein onze traditionele maniervan leven alleslos van elkaar
staat,apart.

Gisteravond onverwachteen familiebijeenkomstbinnengevallen.Zewaren
vakantiefilmpjesaan'tbekijken.M ijn moeder,broers,zusen schoonzusen
de kleine kinderen waren druk bezig over hetnatuurschoon datvanuitde

woonkamerdoorde halop de voormuurvan de5atwerd geprojœteerd.
Tussendoorbekeken zein een dia-viewerde detailopnamen van Romaanse
architœ tuur of pittoreske uitdrukkingen van œ n of ander familielid.De
rœ order stond aan en zond hom e-made comm entaar en muziek uitdie de
8 mm-beelden begeleidden.ln œn andere hoek van de kamer zaten de

groterekinderen:dejongstepuberverslonden in œn comicbook,deoudste
in ErnestClaes,te- ijlhetmeisjegeboeid zattekijken naardetelevisie,
œn sentimenteelfeuilleton.M en toeluchtten zijhun ergerniswanneerde
restvan defamiliehaarcollœtiefenthousiasm ealteluidruchtig uitte en zo
de individuele activiteitverstoorde...

Ziehoeicultuur'gescheidenisvanbestaan.geenaanleidingistotmenselijk
contact,zoalshettoch zou mogen,kunnen,moeten zijn;hoe watvoor
creativiteitdoorgaat,œ n karikatuur is van de levenscreativiteit die in de
mensverdrongen zit;hoe dedifferentiatietekensvan e1k individu nietaansm ren tot comm unicatie, maar integendeel leiden tot afzondering, tot

agressievebelijdenisvan eigen didentiteit',die nietste maken wilhebben
metde anderen,die de anderen ervaartalseen bd reiging van heteigen ik.

H etzure volksstuk van

Udön von Horvéth
C. Tindem ans
élch Zehe ödön von Horvâth und seine Unordnung und unstilistische Sentimentaliët vor. Die veM rrten m tze seiner
Personen erschrecken mich,die M odelle derBösartigkeit,der

Hilflosigkeit,der Verwirrun! in einer bestlmmten Gesellschaftwerden beiHorvâth vleldeutlicher'.
P.Handke,Horvâth istbesser,in Theaterheute,1968/3,p.28.

ödön von Horvél iseen dramatischauteuruitdeW eimarrepubliek.Popu-

lairishijnooitgeworden en kassuccessen heefthijnietbehaald.In 1931
kendeC.Zuckmayerhem we1de Kleist-prijstoe,maardatheeftnietsgeholm n:de nazi-criticivielen over hem heen en na de machtsovem am e is

Horvéth dan ook in de emigraue verdwenen.Na 1945 washijvollH ig
vergeten;pasin dejaren 60 heeftregisseurHansHollmann hem te voorschijngehaaldenvoorhem œn speelstijlgevonden.JongeDuitseauteurs
a1sM artin Sperren RainerW .Fassbinderbekennen zich uitdrukkelijk tot
zijn modelvan volksstuk.En PeterHandke'suitspraak magdanalsœn
dwarsestelling tegen vooralBrechtzijn bedoeld,ondertussenkiesthijtoch
ook voorHorvéthsmensen,handeling en geest.Datgeefttedenken.En de

uitgavevan hetverznmeld oeuvrevanHorvéth steltonsin demogelijkheid
ernaderop in te gaani.
Horvâth isgœn bohémien geweest,enevenm in œ n <Literat'diein de beste

K.u.K.-traditiedem ëtischecafésvuldemetzijnW eltschmerz.Alszoon van
œndiplomaatin 1901geborenteFiumein Hongarije(lansRijeka),heeft
hijop deverschillendecarrière-etappesvanzijn oudersdelokalekleurvan
de doorsneemensopgezogen en zich metœn nergens thuisgevoeld:Belgra-

do,Budapest,M ûnchen,W enen.Berlijn wordtzijn honk in 1929,maar
voordenazi'svluchthijwegnaarSalzburg,naarZiirich,naarAmsterdam.
Daarvoorspelthem eenwaarzeR erdatteParijsdebeslissendegebeulenis
van zijn leven plaatsM vinden.Op 1 mei 1938 bezwijkthijinderdaad
onderœntijdens'nonweeropdeChamps-Elyséesafgeruktekastanjetak.
Horvâth hedtzijn toneelgecomm nœrd lijk œn handarbeider.Demensen
om zich hœn,hun gd rag en hun woorden vormen zijn materiaal.Een
poëtischezendingheefthijnietgehad.Hijschrijftover<dieLeute',hetvolk,
'm en'. onl
iterair,onschoon,zelfsprimiuef.En hijschrijftook voor<die
Leute',zonderm emqiaanse nmbitie,voor de massa,nietvoorde kassa.HiJ
*

1 GesammelteW erke.Suhrkamp Fru kful 1X0-'
71,4 Bde,659 + 657 + 525+

743pp.,DM.48+ 48+ 48+ 46.
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wilœnijzpaœuratereprodukuegeven van wathetbewustzijnenhetgedragspatroon v= de onopvv ende ujdgenootinhouden.Aulenuciteitis
œn absoluutkenmerk;hetdocumentrismeblijftnietveruitdebuurt.œ
mensjesworden nietwillekeurig gevormd noch vervo= d;ze vegeteren
bane ,vormloos,inconsequent,zoalsze nu eenmaalplegen te zijn en te
doen.Als model van m litiek-sociaalkritische tekst geïnterpreteerd,bevat

ltalienischeNacht(1930)allœnkibbelpartijtjestijdensœn onnozeltuinfeest
in œnZuidduitsdorpje.Kasîmirund Karoline(1932)laatœnnaïefpaartje
ruziën over œ n serie onbenullige misverstanden.In Geschichten aus dem
Wiener Fc!# (1931) maken twœ koppels ruzie; er ontstaat een nieuw
paartje,datvlug wœruiteenvalt,zodatde oude relaues zich in cirkelgang

herstellen.Dezewereldjeskennen gœn grotebewegingen.Hetleven blijft
œ n cliché;sentim entregeert de partners.H.Ihering noemde hetallemaal
<saurerKitsch'.

Tegelijk draaitdewereld achterhun rug verder.Deactualiteitisde œhte
spelgrond. De opkomende nazi's lom n door de stukken, de onbesliste

sociaaldemocraten vieren eindelozepraatjes;werkloosheid,insatie,œonomischecrisis,m litiekeaanslagen,veemmoordbouwen hetmenselijkekader
op.Hetmaatschappelijkeleven iseen randtafereel.Demensneemterwe1
notitie van,maar het heeft weinig vatop hem .De banaliteit is de ware

levenskern.Datmerk jeaan dehandeM gsplaats:enge steegjesmetlokale
folklore,armtierige winkeltjes, gammele kamers,schuimende Oktoberwiese,gore kroegen, een sm orwegstation. En daarin hinken de wrakke

mensjes:winkeliers,handelsreizigers,chauffeurs,handarbeiders,gelegenheidsinbrekers,een zieligem oier,brozehoertjesen stromen simpele,arme
meisjes,<schnitzlers<fsuszesMâdel''indieInsationszeitubergefuhiz.Met
nog watstrooiseluitde betere kringen,zonder onderscheid a1s indringers
getekend:een ambtenaar,œ n officier,een gem eenteraadslid.œ n barones.

En watzijn aldezeschaduwfigurenwaard?Op Zchzelfheelweinig.Hetis
œ n eindeloze parade kitschige.domme,nietœ nsgemene wezens,ontstellend leeg en vaalin alleswatze doen en zeggen.
Dit actualiteitsrealisme is anders gem otiveerd dan naturalistisch.Horvâl
suggereertnietdatde mensverstriktzitin œnsystœm van edeli
jkeaanleg
en determinerend milieu.Er isgœ n sensatie,eris geen rebellie,er isniet
œnsenige depressie.De mogelijkheid totidentificatie met deze figuren is

erg groot.Schijnbaar heerstde volksechte melodramatiek.Datis echter
bdrieglijk.WatHorvâth uittekent,iseen andere dimensiedan dievan de
voorgrond en de fabel.Deze realiteitomlijnthijjuistdaarom zo scherp
omdathijzewi1analyseren;zijntoneelwi1hijzienals:<Demaskierungdes
2 H.Kamsek,H eurigen-Kâlte,in Dîe Zeit, 15.1.1971.
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Bewusstseins'3.Hijschetstdezeremliteitimmerszodroogmogelijk,zonder
positieve moraal,zonderhappyend.Juistdaarin ook steektzi
jn aanvalop
hetconventionelevolkstheater;bijhem wordthetuitgebœ ldemilieu we1als

œnprobleem geprojecteerd.Uiterlijkisdatampertemerken:hetblijesm l
overheerst,de volksgeliefde figuren dartelen door de handeling,muziek,
zang en dialœ t garanderen een onliterair volkseffœ t.M aar deze instemming m eteen traditionelem oraalgebruiktHorvéth subversief;de vitaliteit

vanzijn dramatischbeeld ligtindeonder-entussentonen van œnkritische
instelling.Daarom wendthijbijvoorbeeldeen viscomicaaandietussen de
lieve sm ten de grimmige satire in ligten daardoor nooitde vanzelfspre-

kendeexpressievan œn volksewaarheidwordt.Zijn V maatduidtaan dat
hetbelevingsnivOu van deze mensen een stokoud,versleten bewustzijn
blijft,een waarheid die treurig stemt.
Ook alZejeHorvéthherhaal
delijka1seenlogischevoortzetdngvandeook
alzo subversieveNestroy,toch kun jehem nietzondermeerinpassen in
eenliterairetraditie.Hijisœnbuitenbeentje.Hijparodiœrthetoude,maar
schrijftondertussen ookœn nieuw volksstuk,zijhetmetœn andereintentie:<M itvollem Bewusstsein zerstöre ich nun das alte Volksstuck,form al
und ethiKh - und versuche die neue Fo= des Volkssi ckes zu finden'4.

Hijkopiœrthetvolk om hettekunnen bereiken;hijhantcrthetrealisme
a1smiddel,nieta1sdoel.Zodatlevensgrootzijn problematischedramatiek
oprijst:hoeschrijfjetegen deconventie1,a1sjedeherkenbaarheidvande
conventie op alle niveaushandhaven wil?

Personages
Horvélspersonageszijn alvastgeen typen.Ofhetnu om hun houding
tegenoverdeliefde(dieeeuwigeintrige)oftegenoverdemaatschappijgaat,
ze spreken elkaartegen,zehandelen inconsm uent,zijn eindeloosgeschakeerd,zijn tegelijk welsprekend en ietszeggend.Zezijn œhterweldwaar',
'œ ht',volgensdeechl eid van de uitbœ lding,detechniek van hetrealisme.
De artistieke geldigheid dt meteen niet in de <boodschap', m aar in de
<vorm 'van dezezo vaak dubieuze iA ouden.Daaruitmaaktzich œ n grootse spanningsstructuur los,de spanning tussen hetwatvan de handeling en

hetuiteindelijkewaarom,endaarin schuiltdegrandioa dualiteitvanHorvél .
Dezedramatiek isdooren doorkriisch.Zeisœ hternooitgx riënte rd op
3 Gebrauchsa- dsung. in M aerialien zu Je a von H orvâth. Hrsg. T.Krischke,
Frankful 1X 0,p.52.
4 M aterîalien,p.54.
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debinnenkant,opdeide&nvandezevolksemensen,altijd opdesociaalmaatschapm lijkecontextwaarindenonsensicalegH ragswijzepasmogelijk
wordt.Horvâl scherptzijn intrigesnietaan totgroepstegenstellingen,tot
maatschapm lijke confrontaties,totactie en reactie.Polariteitkomt niet
voor,welschematiseringvandemensendewereld.Zijnmensjeslatenzich
leven,zezijn sm ntaan inhunnon-ro ctie,zesluiten zichmoeiteloosbijde
dingen aan,ze geven zichzelf continu op.Datbrengtgeen interne strijd,
gœn resœtie,geen bewustzijn,geen activiteit.7,ebezittengeen intentiesen
ze wensen geen controle.Ze leven zonder toekom sten zonder droom .Allœ n gisteren kennen ze om op terug te vallen en het nu moet geleefd

worden zoalshetzich * 1aanbieen.Elke nieuwe toestand is bijgevolg
onverwacht,ongepland,œ n willekeurig incident.Erisgeen uitweg wanter
is gœn wil.Dram atische ontwikkeling in de klassieke zin ismetœ n uitgesloten.
De dramausche structuurvertrektvanuithettoevalen looptop hetonbe-

kendetoe.Zijkandusonmogelijk logisch gœonstrueerd zijn,zeblijfthupm lend,springerig;zeholtVernaarVoren,grij
ptnaarVroegerterug,bereikt
gœn hoogtepunt,wordtnergensdwingend.De spaningslijn isaltijd occasioneel.gœftoverduidelijk aan datde spanning slechtseen toevalligeverheviging uitmaakt.M etzulke premisse kun je nietin de buurtvan de
tragiek komen.

Zijndezemensjesbijgevolgmachteloosom hun eigen levensvoorwaarden
enigszinsgestalte te geven? In se zijn ze datbepaald niet,en sommigen
komen dan ook tot verzet.M aar m eestalis hetgemakkelijkernietna te
denken en de boeltelaten waaien.Alsjeietsoverkomtinjeleven,dan ga
jedaarniettegenin,danontloopjedat,dangajeop devlucht.Dramatisch
isdemotorvan dehandel
ingaltijd ditindividueletekortschieten;erisgeen
gelegenheid totenig ideologisch gehamer.En datheeftvele consm uenties
voor Horvéis dram atiek.Princim sblijven weg,ontwikkeling treedtniet

op,een gerichtedialoogisonmogelijk.Incommunicabiliteita1slogica,niet
alsmaatschappdijketoestand van demens,maaralswezenlijkebestaansvoorwaarde.Datde relatiestussen de mensen verstoord zijn,wordtnietals
een filosofische stelling in scène gezet;de inertie van de m ens wordt als
remliteitwaargenomen en getoond.Bestendig isereen dubbele bodem aanwezig in dittoneel,detweeniveausdiesamen de dsynthesezwischen lronie
und Re ismus'swillen uitmaken.Horvâth affirmeerteen realiteit.stemter
nietmc in,maarhoudtzich weg van elke tendens,van elke agitatie, van

elkevorm van sm culaue.Zijn problematiek ligtnietin de inhoud opgeM rgen,maarindetoon-vo= .Hijblijftweliswaarnietveruitdebuurtvan
5 M ateriallen, p.51.
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Brœ hts analyse,m aar nergens is er enige aanduiding voor œ n identieke
oplossing te ontdekken.
Dezeinertie kenmerktietuitsluitend Horvéiscentralehandelingsdragers.

Hijgebnllktdoorgaansh>1vœ1m rsonagesen demœsteblijven atmosferischeagenten,gebmikta1sillustraiesvanœnonbewee#ijketoestand,niet
gd ramausœrd als zelfstandige functies.& n psycholo#sch landschap is
voorHorvéth belangrijkerdan œn maatschappelijke adas.M ilieuschildering wordtbijgevolg nietalsinformatie gebrulkt.maara1skem en diepgang.Hoofd-enrandfiguren dwarrelen doorelkaarhœn,zijngenivelleerd,
evoceren œ n algemœnheid die nietmeersm bolisch-interpretatiefis maar

realistisch-reproducerend.Exemplarismekomtnietvoor,stileringblijftuit.
Losse rœksen taferelen worden aanœ ngeregen, in de hu deling is gœn
œnheidsrelatiepunt.Deongevormdheid van m ensenleven en de bestendige

inconsmuentievandehandelingenmakenhetthemauit.Daarom ookblijven de personen on-dramatisch;ni
etœn bepaald karakterin zijn uniciteit
iswezenlijk,maardecomplezteitvantrekken en onberekenbaarhd en.
Zondertwijfelisdezecomplexiteithinderlijk voorhetzaaleffœt;veelheid
van indrukken kan de verbondenheid uitschakelen.En toch is deze teke-

ningsde tvan Horvéth dwingend,eens zijn intentie bijgetreden.De vele
trekjeszijn immersnietwillekeurig samengezochtom hetpittoreske koloriet;zezijnnietgeselecteerd,maarvertegenwoordigen- binnendetendens
vandeauteur- hetcompleteindividu.Natuurlijk zijn ze toch niethét
com plete individu,om datditnu eenmaalin de re-produkieve werkwi
jze
van dekunstuitgeslotenis;maarzelijken hetweltezijn,omdatHorvâth
de samenhangvan alleafzonderlijkedeelgegevensnietonmiddellijk doorzichtbaaren peilbaarheeftgemaakt.Daarom ook vecethijzich tegen de
interpretatievan zijn figuren a1sparodie ofkarikatuur.Dituitzonderlijkheidsgehalte,gebaseerdoprOlisme,valtm.i.echtermoeilijkteweerleR en,
en toch heeftHorvâth eendiepergelijk:dezemensen zijnzo,nietomdatze
vertekend zijn,maaromdatzezoin deremllteitgYbserveerd kunnen worden.Alleen daardoorkan (wantmoet)de uitbeelding van hetindividuele
uitmonden in deherkenning van de toeschouwer,en dan ontstatde identificatie.Op hetzelfde ogenblik wordthetmaskervan dezem rsonagesafgetrokken en de identiteitvernieigd.Uitdeze schok ontstaathetHorvâtheffect:zichzelferkennen.

H andeling
Op de ontwikkeling van de handeling legtH orvâth gœ n gewicht;beklem-

toond wordtdefvorm'.Destartvan zijn dramaiseen nulpuntsituatie;œn
labiele situatie isnooitzo om n datmeteen spanning ontstaat.Ditnulpunt
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wordtnu bestendig verlegd,zonder dateen causale ontwikkeling inzetof

mogelijkwordt.Ditisuitstekend om langzaam testarten,om breeduitachtergronden voorteleggen.Dehandeling sluitzich op in een denkbaarcondnueerbare reeks van impulsieve ro cties.Ie er onderdeel van de reeks
m aaktœ n toevallige situatie uit,die in zichzelf afgesloten is,die in haar

inhoudelijkeexpressiealleenvoorzichzelfstaat;ditkenmerkverhinderthet
aanœnsluiten metœn handelingdie (uiterlijk en/ofinnerlijk)synchronisch
zou verlom n.
Overœ nkomstig ditprocH éisHorvéthssloteen langgerektm oment,nooit
œn orgelpunt,en vaak de laatstetrek van een cirkelwaarin hetslotterug-

kœrtophetuitgangspunt.Nietsduidtaandathiermeeeenlo/schecyclus
afgesloten wordt;een episodelooptdood,een lukraak momenthoudtop.

Dewerkelijkheid raaktnietgesublimeerd.Ditsoorteindeisœn (logische)
afsluiung van een geheelzondereigen reliëf;hetconventionele participatie-

mechanisme van de toeschouwerkan hiertegen in verzetkomen.M ijlijkt
hetHorvél juisthierom tedoen:een bewusteprovocaue dooreen nonprovocatiefverloop van de handeling.En daarom de vernietiging van het

happy end.BijhetslothoudtHorvâl ditin de hand:de tweespaltvan
rolistischeobservatie en inhoudelijketekening enerzijdsen dedubbelzinnigheid van ironischesuggestieen formeleintentieanderzijds.Hetsaldo is
ongenoegen en onbehagen bijdetoeschouwer;in deze kritische differentiëring tussen hoe en watligtde dram aturgische effœ tbedoeling waardoor
de pe= anente dubbelsporigheid van de auteurefficiëntkan worden opgeheven.

AlstheoreticusblijftHorvâth verblijdend onzeker.W e1heefthijhetklassieke typevan hetvolksstuk afgeschaft.Zijn intentie isdevernieling van
die illusiesdie hettheaternormaalvermag op te roepen;Horvâth werktop

zijn maniermeein deanti-illusionistischekruistochtvan hetthoterin de
20erjaren.Brechtwouderealiteitvoorstellena1steveranderen;hijwoude
bevestigendehouding van hetpubliek bruskeren.Horvâthswereld isdaar-

entegen dievan hetonvervangbare individu en diensbewustzijn,nietvan
de maatschappijen haar economische mechanismen.Hijmoetbijgevolg
subtielerwerken,en kan veelminderradicaaluitpakken.Hijvernietigtde
traditie slechtsmiddellijk.Detoeschouwermag zalig mee-dromen onderweg,de lotgevallen inzuigen,med oen met de non-helden; aan het slot

echtervolgteen ironische ontmaskering.Alsde toeschouwereerlijk isin
zijn veron- aardiging overdeniet-oplossing van hetdrama en zijn personages,moethijdeze reactie ook op zichzelfoverdragen.Daarom toetst
Howâl,zethijstipjesuit,wijsthijmeteendelicaatvingertje.Hetresultaat
is - potentieel- stukken sterker.
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Volksstuk
De discussie van hetgenre fvolkstoneel'is eindeloos.M isschien kunnen
deze aspecten volstaan.Hetwilœ n brd e m assa aanspreken,d.w.z.am useren.Hetwill ema'sbehandelen diehetook œ httotœ n theatervoorhet

volk laten worden.En tegelijk verwijst<volkstoned'naarhetburgerlijke
apparaaten hetliterairegenrediehetisgaan uitmaken.A1dezemomenten
spelen een rolin Horvéthsrelatietothetvolkstoned.
H orvéthslematiek isactueel(indetij
ddatzegeschrevenis)enbetrokken

op sociale,mlitiekeenmoreleverhoudingen.Hijschetstdestrijdtussen
werkgeversen werknemersbijdebouw van œn kndradbaan êDieBergbahn',1927).Hijbeschrijfteen gedegradeerdesociety in de na-oorlogse
crisis('Zurschönen Aussîcht',1926).Hijbetrektin zijn stukken deprostitutie (êRu# um den Kongress', 1929),hetterrorisme van de Reichswehr

('Sladek',1927),dem litiekepartijenvandeWeimarrepubliek('ltalienische
Nacht',1930).Hijbid tœn panopticum vanindividuen zonderoriëntering
(êGeschîchtèn CI/Jdem Wiener FJl#',1931).Hijlooptalvooruitop het
probleem van de Displaced Persons('Hin und Her',1934).Hijdraagtde
sociaal-œonomische realiteitoverop de privé-sfeer (êKuimir und Karo-

line',1931).Hijbeschrijfthoeeen werkloosmeisjedoorweten administratit,ltltllde grond wordtgeholm n ('Glaube,Lîebe,SoJJaI
zag',1932).Hij
citeertdeonmogelijkeresocialisering vanœn delinquent('DieUnbekannte
ausderSeine',1933).Hijroeptrevolutieenemigratieop.nietgelokaliseerd
(êFigaro IJJJ/sich scheiden',1936).Hijanalyseertdeinflatie,van hetgeld
maarvooralvandemenselijkewaarden('DonJuankommtJUJdem Krieg',
1936).Hetgrondthemavanallestukkenblijkttezijndeœonomischenood
van dekleineman,die onveranderlijk leidttotœn consictmetdeweten
demoraal;detijd berooftdemensvan allepersoonlijkebindingen en alle
houvast.Tegelijk blijfthijop elk ogenblik afhankelijk van machten buiten
zichzelf.En deze dualiteit,die nergens tot een gunstig compromis leidt,

determineertdebestaanswijzeen hetlevensbewustzijn van detijdgenoot.
Daaraan beantwoorden de interne noden.Deze mensen zijn allœn maar
labiel;enigegeestelijkewaardeiseen ontoelaatbareluxe.Elkeveiligheid is
weg,elke nieuwe dag brengtnieuwe schokken:oorlog,werkloosheid,insatie,opstand.Deidyllevanhetkeizerrijk,waarnaar teru% edroomd wordt,
isvervangen door een wereld-in-beweging;de moraalvloeitweg.En toch

klamp jeje vast.Hetvaste bezitvan allM ag iseen verlangen,œn tasten
naarliddeofwatdaarop lijkt.En allesblijktbroos,valsen korttezijn.
Deze rO liteitis hetpuinlandschap van de idylle.Daar valt niet m œ te

leven;en de m ens vlucht weg in œ n irràtionœ lhouvast:Schickn l.Zelfhypnose.Horvél smensen leven allenin = nomische no* midden in dc
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breuktijd.Enkelen slechtsvoelen ietsvan een onderdrukking,maarzelfs
dan isklassenstrijd een vieswoord.Dekapitaliststoeiterweleensdoorheen,maareen klassebewustproled is erniet.

A1dezemoreel-maatschappelijkeveranderingen liggenin Horvéthsoeuvre
geresœ teerd;zekomen nochtansnietop descène voor,ze worden nietbe-

schreven ofvermeld.Allepersonageszijn (vanuithunniet-bewustzijn)passief;erisgeen bodem ofimpulswaaruitzich maatschappelijke actie zou
kunnen ontwikkelen.De facto behoortHorvâthsm rsoneeltothetproletariaat,maarnietm entaal.Hettriviale,hetsentimentele,hetbanale poneert

Horvâthdusalstyperend-volks.Datiseengevaarlijk en riskantspel.
Horvâth gaatimm ersin tegen hetcliché-beeld van en op hettheater;snapt
detoeschouwerdit,dankeerthijnietallœ n Horvâth de rug toe,maarook
hetleaterzelf.Ditiseen fundamenteelaspectin de bx ordeling van Horvâthswaardealsdramatisch auteur:de frontale aanvaltegen œ n conventie

blijftongeldig,a1shijzelfniettegelijk ook een diepereondergrond aanboort.Hijisesletisch waardeloos,alshijniet,zowelaan de buiten-als
aan de binnenkant van zijn dramatiek,een vitaler moment blootlegtof
ironisch ontmaskert.W antdefburgerlijke'proleetvermod treM sintuïtief
watzijn onbehagen provoceerten metuiterlijk amusementtrachthijhet
tegen te gaan,hoe vluchtig ook.Datwasin Horvâths schri
jftijd nog het
theater,alzatde bioscoop eralaardig tussen,zoalsthansde TV.Sum ma:

ditpubliek (bewusthétpubliek vanHorvâth)eistvanhettheatereen mas-

keradevan zijn onbehagen.Ditsociologische verschijnselisheo om en
effectvan Horvâthsdramatisch oeuvre.Hijwilzijn leaterbegrem n zien
doorhet<VOlk'.Zijn procM évanhetironischedémasquévangtzintuiglijke
elementen op,waa>an deexistentiëlekernwilzijn:eeninstinctievemenselijkheid.Gœn filosofie,geen ideologie,geen intellectualisme.Als sociaal
effectstelthijzich:een ethisch gefundeerde gemœnschap,een solidariseringsproces,(nog)nietindevorm vaneenstrijdbaregroepmetideologische
idealen.

WatHorvéth wil,isinzichtbijde toeschouwer.Een inzichtdatin eerste
instantie zelfkennisbetekent.Mochtdaaruitenige maatschapm lijke houdinggroeien,dan >1diealtijd gebaseerd moeten zijn opdeessentiëlezelfkritiek van zijn toeschouwers.Dezebd oeling heeftnoodzakelijktotgevolg
datbijHorvâth nietdetotalemaatschappijuitgebçeld engekritiseerdwordt
inhetindividu,maaraltijd hetindividu in demaatschappijdiehijzichzelf
geschamn heeft.M etdeze visie overschrijdtHorvâth metœn de beperktheid van zijn generatie-ofm riode-analyse.Hierligtzijn wereldbeeld ingebM :zijn individuen zijn geen ietwatapartegevallen uitdemaatschappij
(wat,metallevoorzichtigheid,bijBrechtnog we1tezeggen valt),maarze
zijnabsolutefenomenen.Deverhoudingentussen tijdenmaatschappijhœft
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hijniettewijtenaan buiten-m rsoonlijkeelementen,maaraanzijnm rsoonlijke (en doordeabsoluutheid meteen collœtieve)mdeschuld en -verantwoordelijkheid.
Dit individu staat dramatisch gem rtretteerd als irrauoneel,dom en verkitscht.Kan deze mens,allœn uit zichzelf, komen iet zomaar tot'een

beter,maaruberhaupttotenig bewustzijn? Horvél hanteertgeen theorie
van een omvattendeverandee g van de maatschappij.Kan dan œn kritischemaatschappij-aniysevanenuithettheaterleidentoteenfundamentele verbetering van de menselijke relaties? Honâl 1+ enkeltekorten
bloot;hijcorrigeertenkelhetaparteengdsoleerde.Te- ijlhijduidelijkwe1
op dezeverbetering van de relaueshoopt.IsH orvâlsvolkstheater,dathet

wildoen zonderœn verbindendetheorieoverde afhankelijkheid van het
individu van demaatschappij,in staatdemassa te brengen totdat<collœ tivisme' waaaan hijin zijn .Gebrauchsanwdsung'sprœkt: 'Ich denke
manchmalschon an eine Zeit,die man mit proletrischer Romantik be-

zeichnenwird.gch binuberzeugt,dasssiekommen wirdl'6?

Naarmijn weten is Horvéth nog nietopgevoerd in de Nd erlanden.>
rdenenliggenvoordehand.Hetleatermeentinhetbezittezijnvan een
idx logie en œn wereldbeeld,die niet van het individu uitgaan en een

gddoliseerd collœtiefomjubelen.W ellichtverhindertook de samenstelling
van hetthoterpubliek hetophelderen van dezedramatiek.Tegelijk isde
overdrachtvan deze dramatische vorm voor de rouuneregisseur œn aller-

moeilijksteol racht.Hetblijftnochtanseenuitdagingen een ervaring.Nu
zowatoveralmetgroteinspanning wordtuitgekeken naareen nieuwe inter-

pretatie van hetvolkstoneel,lijktHorvâth nog stee sin aanmerking te
komen.Hijisœn m ging waard,omwillevan zichzelfen omwillevan ons,
zijnpubliek.
6 M aterialien,p.53.

Terzijde
D e autobiografie van G raham G reene
;: l7ens

De eerste zin van Graham Greene's onlangs verschenen autobiografie A

SortJJLifelijkteen vrijevertaling van twee regelsuiteen vroegerdoor
hem geciteerd gdichtvan A.E.(hetop zo merkwaardige wijze ontstane
pseudoniem van de Ierse dichter GeorgeWilliam Russell).Grœne begint
zo:dAlsik hethad geweten,had de hele toekomstaldoor langsde straten

van Berkhamstead moeten liggen'.En zijn uit1947 prachtige essay The
& JfChildhood sluithijafmetdegenoemdeversregels:
In the lostboyhood of Judas
Christwasbetrayd .

Op detweedebladzijde zegthijhetzelfdenog dwingender:<Hierin Berkhamstead lag deeerstematrijs,waarvandevorm eindeloosgereproduceerd
moestworden'.Nadiebeginzin zou jeœn minutieuzem /ng totreconstructieverwachtenvandejeugd,dettempsperdu'waaindan op kiemcelgrootte de romanschrijverGraham Greene aanwezig moetzijn.M aar hij
schrijft,opvaak briljantewijze,hetverhaalvan deeerstedertig jaarvan
zijn leven,van eerste herinnering totaan hetgevoelvan mislukking na
publikatievan zijn eerstebelangrijkewerk,
Greene'sopvattinglijktnaturalistisch.Zo streng dogm atisch isze geloofik
niet.lk geloof ook,datjemeervan een persoonli
jke dan van algemeen
geldigeopvattingen moetspreken - depersoonlijkeervaringisoorsprong
van deopvatting.En ervaring en opvattingzijn dievan deromanschrijver
Grahnm Greene,alpresenteerthijzenieta1szodanig.Devraagistrouwens,
ofhijer zich van bewustis,zijn levensopvattingen naar een sluitende
romanleergemodelleerd te hebben.Greene is een auteurdiein rom anvor-

men denkt,ook a1shijmeentmetlevensvormen bezig te zijn.

In TheLostChildhood noemthijdeperiodevan dejeugd - ongeveertot
hetveertiendejaar- eenwildernis.Jereisterin zonderkaarten.M aardan
ineensisereen weg gebaand en diemoetjegaan volgen.Uitdewildernis
en op dieweg kom jedoorjelectuur,ofkwam Grœnedoorzijn lectuur.
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Geen m riode waarin hetboek sterker inwerktdan in de jeugd.In zijn
autobiografie komt hij op zijn ervaringen a1s beginnend lezer uiteraard
terug,maarnieuweideeënen feiten worden nietvermeld.In elk geval:daar

staateen kastmetboeken en datisœn kastmetmogelijkhe en voorje
verdereleven.Je toekomststaatop deplanken om jeheen:jewerkkring,
jegelukenjeongelukentenslottejewijzevansterven.Want,zegtGreene,
wijkiezen evenzeeronzedoodalswijonzebaan kiezen.Greene'stoekomst
stondvoorhem vastnalezingvan TheViperOJM ilanvan MajorieBowen.
HijD u schrijverworden.En datnietalleen:hijontdekte hier ook zijn
levenslœr:devloek dieop succesrust demislukkingdiealtijd moetvolgen;succes blijktslœhtsuitstelvan executie.Slagen leidtnooittot œn
definiuefresultaat.Had hijMajorieBowen'sboeknooitin handengekregen,washijbijeen anderboek van develen blijven steken,zijn toekomst
zou een anderezijn geweest.En zijn dood evenzeer.
Ik vind The& JfChîldhood hetindrukwekkendstedatik ooitdooreen vol-

wasseneoverzijnkinderlectuurgeschrevenhebgezien.Maarikvindhetuit
1947 daterendeessay ook œn zeerbd riegelijk.DeromanschrijverGreene
heeft een magnifiek sluitend verhaal over kind en boek geschreven.De

romancierloopthier.dunktmij,deessayistvoordevoeten.Dezaak sluit
tegoed,even goed alsœ n romanverhaal,zoalsGreene'sautobiografieevenzeera1seen roman sluit,alloopthetnietvan jeugd naardood,maarvan
jeugd naarœrstemislukking,maar- en daarverraadtGreene zich hele-

maal- demislukkingziethij,blijkenshetinleidendestuk bijdeautobiografie,a1seen soortdood.Een knappevondst...van œn romanschrijver.
H et leven als door Greene gezien,is œ n magnifieke plot: hetleven beschrijfteen cirkel:begin-en eindpunt (als we a1sbe/npuntkiezen het

ogenblik datde wegin ofuitde wilderniszich voorheteerstvoordoet)

vallen samen.Jekrijgtdedood diejeooitgekozen hebt.Sterkernog:inje
leven gaathetboekdatjeooitlas,in vervulling.M eerliterairkanhetnauwelijks.Dateen romanciermeteen dergelijk sluitend wereldbeeld werkt,
isnatuurlijk,binnen de traditioneleopvattingen overde roman dan.Het
boeiende en enigszinsgriezelige is,dat Greene'swereldbcld naar dat ro-

manbeeld gevormd is.Hijmogezijn autobiografieW SortOJLifenoemen,
hethad,gezien deopzettoch beter$My Life'kunnenheten.Zijn autobio-

grafiespeeltevenzeerin Greeneland a1szijnromans.Hetopvallendeis,dat
een auteurvan een dergelijke scherpzinnigheid hetzelfbe rog in zijn zelfbeschrijving nietontdekt.Hetboek lijktargeloosvoorttegaan,gewoonde
toevalligelijnvandepersoonlijkegeschiedenisvolgend,maarhetbeschrijft
een even fraaiecirkela1seen roman en.a1sbijdebeste romanplot,sluit
allesalsœ n bus.

Hetisboeiend,maarook œn beetje griezelig en welhierom:Grœne is
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bekeerling.Van zijn bekeringsgeschid enisschrijfthijin de autobiografie
slechtsdeuiterlijkezaken op:hetcontactm etdepriester,en,hœ1beknopt,
maardaardoorook heeltreffend,zijndoop.Zo uitvoerigalshijingaatop
Zjn verveling,dieeen vorm van levenswalgis,enopdeuiterlijkeeninnerlijkeoorzaken daarvan,zoweinig zegthijoverzijngeloof.ln feitenauwelijksiets.Deovergangtothetkatholicismevanuitwathijnoemtœndogmatisch athdsme,lijkt geruisloos te verlomn. Grœne's <rompntechnische'
levensopvattingkennend,komtmenindeverleiding,zijnbekeringalseen
m oeiteloze te Zen,want,vanuitdie opvattingen,leidend tot een vanzelf-

sprekendheid;eenallesrichtendeenleidendeGod,diealsœngrootschrijverde roman van hetleven ontwerpten vanuitW iens visie e1k leven sluit
iseen cirkel,pastgeheelin deze levensconceptie,maakthaaralshetware

onaanvœhtbaar.Op bladzijde 51van de autobiogro e citeertGreeneeen
ZnuitœnvanZjnjeugdboeken,TheBrethren.œnboek overdekruistochten.œ zinishem zijn helelevenindeg-qtgeblevenen datlijktniettoevellig:<So + ey went.talking earnesiy of21things,but save in God,finding no hope atall'.Ze gaan hun levensweg,m islukking.men kan ook
zeR en,dood in hetverschiet,m aar veilig in Gods hand.

Greene verteltvrijuitvoerigen metvaak heelbijzonderedetailsoverzijn
jeugd.Drieaspecten lijkenhetbelangrijkst:hangnaaravontuur,hetverlangen risico'sen onveiligheid te zoeken,afkeervan hetgeregeldeleven,welke
sfkeer resulteertin eindeloze verveling.Die verveling zalzich,in verschil-

lendegraden van hevigheid,inzijn leven blijvenherhalen.Vanuitdieverveling laat zich praktisch het hele patroon van dit leven verklaren.Ze

begint,tegelijk - uiteraard - metdehang naar avontuur,a1sde eerste
periodevandejeugd,dewildernistijd,za1ik maarzeggen,waarinboeken
nog alleskunnen betekenen,voorbijis.Deverbeelding moetnu meteigen
m iddelen gevoed worden.De omringende werkeli
jkheid wordta1sœn vervelende ervaren;er za1in avontuur een eigen werkelijkheid geschapen
m oeten worden.Datza1 de opwinding van het risico mee gaan brengen.
En risico,en niet van onschuldige aard,maar al gauw een op leven en
dood,wordtgenomen.En hier alwordthet uiteinde zichtbaar:de dood,
deenigedie,nadejeugd,devervelingkanopheffen.Tussen detweebergen
jeugd en dood - ligthetlaagland van hetleven.Dater ook alin de

jeugd een enkelekeermetzelfmoordgedachten wordtgespeeld,isniettoevallig.Indatlaagland nu krijgthetschrijverschap ineenseen heelbelangrijketaak:hetiseengeestelijkwerkmetuitersterisico'senavontuur,enhet
steltin staateen autonom ewereld teschepm n.Hetboek eindigtin hetsucces van de voltooiing van heteerste werk en in het succes datgevonden

wordtin debevestigingvan hetschrijverschap.M aardemislukking wordt
nietallœ n verwacht,m aar in feite verhoopt;Greene rekenter niet alleen
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op,hijkanereigenlijknid buiten.IndesteM sherhazdescheppingenvan
romansverdrijfthijde veaeling en haalthijde do* elkekeernaarzich
toe.Schrijven iseen steM sherhaald levensproces:geboeidheid (laatzich
metdevroegejeugdverœnzelvigen),avontuurenrisico,succes(datonrusigmaaktalsdeverveling)en demislukking,waarin dedood zichvoltrekt.
De vervelingvan hetgebiH tussen jeugd en dood trachthijongH aan te
maken ingœomprimerdelevensprocessen dieschrijfprocessen zijn.M aar,
en aan dieindruk ontkomtmen niet,de schrijvervolbrengtzijn grootste
krachttoerdoorhetleven zelfnaardatschrijven temodelleren.Zijn autobiografieisonvermijdelijkeenblikachterwaarts,maarerisermaaréén die
kijkt:deromanschrijverGreene,dieervanuitzijn e>aringen a1sschrijver
envanuitdewerkelijkheidvan deromanin geslaagdiszijn leven een meer
dan toevpllige gestltetegeven:alsin TheH stChildh' d pastook in deze

autobiografiealles.# SortOJLifeishetlevensverhaalvan eenromanschrijvergemaaktdoorœn romanschrijver,metdeopdetwe ebladzijdezeker
nietalspureanekdotevermeldegeschieenisvan de tuin bijhetouderlijk
huis,die aan œ n oudebegraafplaatsgrensten waarde tuinm an nu en dan
schd elsnaarboven brengt.

Nietallœndelievelingsschrijversuitzijnjeugd,maarook delatereauteurs
van Greene'svoorkeurkomen uitvoerig tersprake.Heelgrootisdebewondering geweestvoordedichterRobertBrowning,voorkeursdichterook van

Greene'svader.Alshij- schrijfthij- œnmottovooralzijn romanszou
moetenkiezen,zoudenhetdevolgenderegelsvan Browningzijn:
<our interest's on the dangerousM ge oflings.
The honestl ief,the tender m urderer,
The sum rstitious aleist,demi-rep
Thatlovesand savesher soulin new French BooksW e watch while these in N uilibrium keep
The giddy line midway'.

En œn beterekarakteristiek voorvele van Greene's rom anfiguren - ook

voorhun somsbijnasentimenteletrekken- ismoeilijk denkbaar.Watzijn
essaysaluitwezen,wordtook doorde autobiografie bewezen:de kwalitei-

ten van vele passagesniette nagesproken (een uitstekend stuk overzijn
werkzanmhden bijThe Times,vaak heelgeestigestukken in hetjeugdgedeelte,deveelalzeerspitsehumor,dieook in dedialogen uitzijn romans
zovaak treft),Greeneisopzijn besta1shijoverschrijversen hetschrijven
schrijft.Een uitstekendealineaisdiewaarinhijoverdenoodzaak van het
vergeten voorderomancierschrijft.(Grœneis,ook inzijn beginfase,geen
auteurvan autobiografische romansgeweest,hetgeen bi
jzijn.instellingten

281

Ikrzijde
'

opzchte van de werkelijkheid niet toevnllig is.Had hijautobiografisch
materiaalgebruikt,dan ontdektehijdatpasnavoltooiing van hetboek).
M eteen prachtige opmerking sluithijde passage overhet vergeten af:
'M isschien heeftde romanciereen grotervermogen totvergetendananderen

hijmoetvergeten,* 1hijnietonvruchtbaarworden.W athijvergeet,is
de kunstmestvoorzijn verbeelding'.
Zulke formuleringen zijn nietzeldzaam.(Zo schrijfthijenkelebladzijden
verder:<Erziteenijssplinterinhethartvan elkeschrijver'.Eneldersvergelijkthijderomanschrijvermetdespion:hijtrachtallestezienenteweten

-

te komen,waagtheelveelen maaktallesondergeschiktaan de literatuur.

Enfin,ophetschrijvenenhetschrijverschaplaatzich bijnaallesindeautobiografie terugvoeren.Greene is zozeer schrijver geworden,dat hijzich
allœn nog met zichzelf als romanschrijver kan bezig houden).En met
welkezorgvuldigheid en grootraffinementzijn dieformuleringen geschreven.Gaat men erop letten,dan geeft haast elke zin verrassingen in het

proza te zien,hetbegin van hoofdstuk tien bijvoorbeeld::1 was earning
nothingandlearningverylittleonTheJournal'.Overeigenwerk vertelthij
veel;alloopthetboek tot de verschijning van Stamboul Frin, latere
romansbrengthijgeregeld tersprake,en vaak nietzonderveelzelfkritiek.
A1isGreeneincidenteela1scriticusopgetreden,watin deCdlected Essays

bijelkaarstaaten wathijin A SortOJLife overeigen werk en datvan
anderen zegt,bewijsthoescherpzinnigen hoevakkundig- op dehoogte
van demogelijkhden van hetvak - hija1scriticusis.Daan van derVat,
die Greene de grootste Engelse romancier van de twintigste eeuw vindt,

schreefoverdezeautobiografieonderde titel&A1sengelen schrijven konden ...',waarmeehijGreene'sproza een moeilijk te controleren hemelse
grootheid toekent.Grootis hetproza zeker;alsallegrootproza stimuleert

hettotschrijven,alzalhetresultaatbijdegestimuleerde dan totnederigheid dwingen.Maarook van wathijschrijftkunnen romanciersheelveel
leren.

In zijn inleidendstuk schrijftGreeneoverdemodeonderzijn tijdgenoten,
gebeurtenissen uithun verlMenironisch tebeschrijven.<KfKijk,hoeabsurd
ikin mijn jeugd was'',voorkomtwredekritiek.maarhetvervalstgeschiedenis'.Alleromantechnischeomvorming,waaroverboven gesproken,daar-

gelaten:Greene'seerlijkheid isvoorbeeldig,en datvooralvoor sommige
Nederlandseauteurs.A1sromancierheeftGreenevan dekerkelijkeautoriteitenergveeltelijdengehad.(Nederland isvermoedelijk vergeten,dateen
vertalingvanzijnThePowerandtheGlorynadeoorlognietbijeenkatholieke uitgeverkon verschijnen).Deze roman wasin 1950 doorhetHeilig
Officieveroordeeld;KardinaalPizzardolietbijmondevanKardinaalGriffin om wijzigingen inhetboek verzoeken.Greeneweigerdenatuurlijk.
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Heelgeestig wikkelthijhetverslag overdezevoorhem toch pijnlijke
gebeurtenisaf,zonderte komen totde gemakkelijkeridiculiseringen,die
dan tegenwoordig gebruikelijk zijn.Bijnaindrukwekkendisœnpassagein
de dlntroduction'diedeonlangsverschenenherdrukvanhetboek (nummer

vijfin <n eCollœtd F/ition')meekreeg.Greenekomtdaarop dekwestie
terug(indeileidingenbijdeanderedelenherhaalthij,juista1shier,nogal
eenspassagesuitdeautobiografie).Hijschrijftdan:<m prijsvoordevrijheid,zelfsbinnen een Kerk,is eeuwige waakzaamheid,maar ik vraag me
af,of œn van de totalitaire staten,links ofrechts,waarm ee de Kerk van

Romedikwijlswordtvergeleken,mijzohoffelijk zouhebben behandeld.
toen ik weigerde het boek te herzien,om de casuïstische rd en dat het

copyrightindehanden vanmijnuitgeverswas'.
En datwordtneergeschreven dooreen man die,naarmen uit# SortJJ

Life toch we1kanbesluiten,gerekend moetworden totwathijzelfin een
prachtigeomschrijvingnoemt:hetvreemdelingenle#oenvan dekerk,dat
<vechtvoorœn stad waarvan (zij)nietlangervolledigeburgerszijn'.

D e V ereniging voor D ienstplichtige

M ilitairen'
.hetkritische jaar1971
S.A Breuer

DeVerenigingvoordienstplichtigemilitairen (W DM )vormtœn concreet

maatschapm lijkverschijnseldatophetogenblikinœnbelangrijkefasevan
ontwikkelingverkeert.Hetjaar1971- en zekerook deœrstkomendetijd
zi waarschijnlijk bepalend zijn voorhetgezichtdatde VVDM gaat
krijgen.Totdie conclusie ismen gendgd te komen langs twee manieren
-

van werken.

Alsmenaldebelangrijkeveranderingenen actiesvandeVVDM .devoornaamste actiesvan hetMinisterie van Defensie (MvD)en van de krijgsmacht,en devoomaamstereactiesvan demassamd ia(vooraldepers)en
van hetpubliek chronologisch samenvoegt,- geen sinecure overigens

danvallenalgauw enkelegrotelijnen in deontwikkelingop.Ook kan men
pogen de VVDM m acro-sociologisch te plaatsen en haarproblemen alsdan
teanalyseren.Een onderzoek a1sditkan œ hternietdan onderhetgrootste
voorbehoud toteen conclusie leiden.M etdie - zeer voorzichtige - con-

clusiealsgegeven ishetmaken van œn prognoseeen betrekkelijk eenvoudigezaak,zijhetdandatdelogicaervannôgbetrekkelijkerisennôgmeer
afhankelijk van dejuistheid van de geïnterpreteerde lijnen van ontwikkelillé;.

Geschiedenis van de M V D.M .

Eerste peri# e:Strijd om bevestiging (aug.'66-mM io'68)
Op œn avond in dezomer van 1966 hadden een aantaldienstplichtige soldaten in Ede het bevel m oeten uitvoeren het kom r van hun uitrusting

keurigblinkendtem etsen,terwijlzowelzijzelfa1sdeol rachtgeverwisten
datditkoperdevolgendedagbijvelddienstweerzou moetenworden zwart
gemaakten gœamouseerd.ln eencafeetjedronken zehun ontevredenheid
weg.Zemoesten eigenlijktotœn vorm vaninspraakin dekazernekunnen
komen.Als œn lachertje werd het idee gxpperd een vereniging voor
dienstplichtige militairen op te richten.G n journalistvan hetAlg.Handelsblad ving ditop,nam hetvoorernsten publicœ d e.Er schreven sol.
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ringen in dem siue van de dienstplichtigemilitairen na,m aarmen probeer-

dedaarnaasteen mentaliteitsverandering tebewerksteKgen:bijde autoriteiten,maarvooralbijdedienstplichtigen,dieZchbewustmoestenzijnvan
œn - latenwehetzouitdrukken- onnodigongelijkeen onrœhtvaardige
verdelingvan schaarsegoHeren inmilitmiredienst(inkomen,werk,sociale

m sitie,afbreuk aan privé-carrière en onderwijs,status,macht,werktijd,
vrijetijd.gd ragspatroon,woon-en leefomstandigheden,enz.)Q.
DatwathetM vD sinds '66 aan m ateriëleverbeteringen had doorgevoerd,
was in feite nietmeerdan afschafsng van verouderde,nietm eer te hand-

haven,op z'n zachtstgezegd nietessentiëlezaken (Emilitaire'treinen,meer

danéén mrsoonlijkeinsmctieperdag,afmarcheren als'tnietnodig is,
Ilniform ook na de diensturenl3.
Totverandering van dementaliteitkan ook de publiciteitveelbijdragen.
Zeervœ lpubliciteittrok b.v.œn artikelvan Andriesde Jong in DeNieuwe
& ie. <Het autoritaire, totalitaire,patriarchale Ne erlandse leger'4. De
daarin vermelde <cases' leidden tot vragen aan de M inister door het 2e

KamerlidH.M.Franssen(PvdA)en veroorzaakten œngolfvan roctiesin
m rsen radio.Soldaten beschreven analoge gevallen in kranten;hettijdschrift Twintig bloeide; er ontstonden veel VvDM -afdelingsbladen enz..
Ook veelbekendheid trok Andriesde Jong's boek M inderen,m eerderen,
m ensen'. Twintig,sd ertokt.'
68onderleiding van Jan Stoof,brachtvoortdurend nieuwe <cases'aan.He hoofdbestuurpubliceerde vooralstudiesen
standpunten,zoals datinzake de wM de voor dienstplichtigen en een ana-

lysevanwerk-en rusttijdenB.Toen delegerleidingin febr.'69dez.g.tcontactcommissies'instelde,bleek alspod ig datdaar van md ezeggenschap
weinig sprakewasen de mogeli
jkheid tothetscheppen van verbeteringen
Dlaar zéérbem rkt.De VVDM

reageerde metœn nota.Van andere zijde

werd er op gewezen,datde legerleiding m etde contactcommissies vooral
œn goM ecommunicatieen een goM e verstandhouding beoogde,dedienst-

plichtigen daarentegen daadwerkelijke verbeteringen verwachttenT.
Ditbrengtonsop dekenmerkendehoudingdiedekrijgsmachtautoriteiten
2 P.vanDaalen,Wq Nederlnnders.Een sociologische verkenning,Utrecht,1967.
3 Elsevîer,18 okt.'69.

4 DeNieuweLfnfe,7 juli'68.
5 AndriesdeJong,M inderen,meerderen,mensen.Leven en geleefd worden fn de
mflffcfre dienst. Baarn, 1969.

6 Info= ati- xp VVDM :Standpuntinznkeweddee.o.Uuni'69).Id.:Analysewerken rusttijden in een legersituatie(sept.'
69).
7 A.Kalishoek, W .Ovaa, C.Reichwein, P.Zwetsloot, Communicatieproblemen en

âelcngeaheàcffgfaj.Decontactcommissie indeKon.r=#= àl(verslagvan een

projp-groeporganlsatiesociologievan hetSociologisch InstituutteLeiden 1969).Dit
verslagvev hen (ietsverkort)ookin Mensenmaatschappq,mei/juni'70,onderde
titelKrlzgsmchten interne democratisering.
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sedert '67 tegenover de VVDM hadden aangenomen:het bestuur wordt
voortdurend naar haar oordeel gevraagd (communi
catieja)- watzeker
vleiend is - ,maar resultaten daarvan bleven vri
jwel uit(verbeteringen
nee).Aangezien de VVDM zich een veranderingsorganisatie wist,antici-

peerdezijsd erteind '69-begin '70 op dezehoudingdoorhetM vD ôôk
met vragen te overspoelen,nota's toe te zenden,studie-commissies op te
richten die rapm rten gingen produceren teneinde veranderingen erdoor te

krijgen.Maarerveranderdenauwelijksiets,materieelgezien.
ln een zich steeds verder institutionaliserende vereniging van inmiddels

10.000le en,die- dank zijhetMvD - viervrijgesteldebestuursld en en
ettelijkeoverigefaciliteiten had (kantoorruimte o.a.),veroorzaaktediteen
mééren œ n watmindergematigde opstelling.Jan Stoofsprak van een ontwikkeling in tw> fasen:het scheppen van de organen voor democratise-

ring;daarnahetgebruikenvandieapparatuur.Maartoch isbijhem ietste
bespeuren van een zich wat teleurgestel
d wenden naar buiten de krijgsmacht(externedemocratiep.Jan Stoofzegthetonomwonden:SDeze aanpak (zich louterrichten op hetM vD,SFB)helptonsnietgenoeg.W emoeten en gaan onsrichten tothetvolk,totde volksvertegenwoordiging zelf'g.
En inderdaad Hchtte de VVDM zich steeds meer tot mensen buiten de

krijgsmacht,zoalsbv.totprof.Hiittec.s.diehetgeruchtmakend onderzoek
bijeenbewnkingscompagniev.HeutzteHavelteverrichtte.Dezepublikatie
(in DeVolkskrc tjhad groteremrcussies.Twintig teldein nog geen drie
weken 41 pers-reactieslo.M en magwe1stellen datœn dergeli
jk onderzoek
(en zekerhetonderhavige)leidttotgeleidelijk aangebrachte (hoewelniet
essentiële) verbeteringen in hetwerk- en leefklimaat van de betrokken
sedor.Datbetekentmééreffed dan heelwatinformeeloverleg.M aarhier-

door- naasthettoenemendaantalnota's(in maart'70 verscheen dediscussienota M ilitairTuchtrecht)- werd de houding van zowelde krijgsmachtleiding a1sde VVDM we1bdnvloed.

Derdeperiode.Actie,conflictenvervreemding(maart'70-maart/april971)
Opheteerstegezichtlijktdezeperiodenietzozeervandevorigeteverschillen.De krijgsmachtdruppeltop dezelfde schaalmetnietverbijsterende
verbeteringetjesdoor(hetdragen vanhethoofddekselwordtwat<gestroom-

lijnd';deréveillevaltonderdeverantwoordelijkheidvandesoldaten,tenzij
ze die misbruiken;het avond-appèlverschuiftvan 23.00 naar 24.* uur;
per 1 sept.'70 wordtin de luchtmacht het basisoverlegorgaan ingesteld,

8 Kernvraag 11(jan.'70),pp.8 e.v..
9 Spiegel, 11 okt 969.

10 Twlntig,V0/2 (maart).
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nadatde VVDM in junidaartoe een voorstelhad ingdiend (- ook hier
werd wd de comm unicatie verbeterd,maarontbrA beslissingsbevoegdheid
en zelfsdebevoegdheid een vergadering en de agenda daarvoorvastte stel-

len).En anderzijdsproduceertdeVVDM eenen ander:(voorstelwijziging
regeling kostwinnersvergoeding, voorstel instelling basisoverlegorgaan,

standpuntinzake messesen tafelgeldenll,œn voorlichtingsboekjelz,nota
diensttijdverkorung Kon.M arinell3.
Tochisbijbeidepartijen een veranderingvan houdingteconstateren,zô
belangrijkdatmenvanœnnieuw stadium kanspreken.Enerzijdsgaaner
stemmen op (eerstaarzelend,latersteedsmeer)diewijzen op de gevaren
van ondoordachtedemocratisering van destrijdkrachten (1ekamerlid Mr.
l<.v.1:ie114),anderzijdsgebruiktdeVVDM steM smeerdetactiek van het
bdachelijk maken van dekrijgsmacht-rituelen (denationale groetdag,demonstrauesin den Haag,parades,dehaardrachtkwestie).Enerzijdsdringt
Zch steM smeerhetsm okbeeld op van infiltratiebijdeVVDM doorextreem-radicalen, anderzijds wordt het conflictsteeds bewuster door de
W DM nagestreefd (conflictnietals radicalisme,maar als sociologisch
m odelvan acti
e).
Overde<infiltratie'enhetcoo ictmodelnoghetvolgende:lnfiltratiein de
VVDM metdebM oelingdekrijgsmachtuittehollen,werddoordeBond
vanDienstweigeraars(BVD)op haarcongresin mei'70(waarzezich herdooptein <Bond voordienstplichtigen')gepropageerd.Terverduidelijking:
deze dwitte BVD'iseen radicmle ideolo#scheactiegroep,diegerichtisop
deuithollingvan hetdmilitair-industriële complex'en van onzeconsum ptie-

maatschappijstructuur.ln hoeverre de BVD (circa 600 lHen,waarvan
maarweinigen werkelijkactivist),gezien ookhetsnelleverloop van dienstplichtigen,dieinfiltratiewerkelijk heeftuitgevoerd en nog uitvoert,iseen
grote vraag.maarhetsm okbeeld en de angstervoorheeftzich vastgezet

(zieb.v.DeTelegraaj,28aug.971).W e1wasdeVVDM genoodzaaktop29
m ei'70 een bespreking metde BVD te hebben, naasoop waarvan zi
juit-

drukkelijkverklaardezicha-politiektehouden,anderszou zeimmersvoor
hetM vD onaanvaardbaar worden.

M aarbelangrijkerin deVVDM was,dathetconflict-ideewerd uitgesproken en postvatte.Ditduidtn1.op een nieuw aspectin de ontwikkeling;op

een nieuwegd ragslijn.Hetmomentvan publiekelijk naarvoren brengen
van dewenselijkheid van hetconsictomwille van deveranderingen,isin
dit artikeldan ook aangehouden a1s begin van œn nieuwe periode: die
11 Informati- ap VVDM ,aprilV0, juni'70,jan.971,febr.971.
12 De rechten vla de dîenstplichtige m x f,VvDM -uitgave, 3e dm k,aug.'71.

13 Nota diensttildverkorting Kon.Marine,VvDM-uitgave,febr.'71
14 NieuweSccgleCoury t,14 jan.V0.
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waarin steedsduidelijkerwordtaangestuurd op hetconKcta1sago#sch
middel.

Inmaart'70schrijftBobMantenhetartikelDeVVDM tobeornottobe
in Twintig en daarin:<DeVVDM staat- anno 1970 - voordedefiitieve

keus:werkenaan werkelijkedemocratiseringin dekrijgsmacht(daarmee
buiten haar- huidige- doelstellingen trdend)ofalsgdsoleerde,exclusieveverschijningoptrdenbinnenœnondemocratischekrijgsmacht,haar
resultaten behalend nietdoorpressie,m aar doorde geplu de god willendheid van deM M ster van Ddensie.M .a.w.:de VVDM zalmoeten K ezen.
W antanders kan ze de pretenties tegenover haar ld en nietwaarmaken.
En delogischestap na een demonslauedienietdevereiste resultaten heeft
opgeleverd is staking'.Voorts bepleit Bob M anten du verandering van
doelstelling,organisatievorm en overlegm siue van deW DM 15.In de vol-

gendeTwintigneemtAndriesdeJongdedraad we- op:<Hetwodttijd
daterœ n grote soldatenoppositie gaatplaalvinden diede huidigeorgani-

satievorm onmogelijkmaakt.DatdaarvoorœnZnvollechaosenœnconsictnodig is,is aan te tonen.lm mers er M œ rst œ n machtsconcict tot

oplossingmoeten komenalvorensmentotœnwerkelijkverdeeldeverantwoordelijkheid kankomen.(...)W ekomen nietverderzonderœnconiictf2SC316@

Hetisallang duidelijk datdekrijgsmachtleiding voorditsoortuioatingen
uiterstgevoelig is.M M ster den Toom reageerde in eigen persoon op het

artikelvan M antenlT.LuchtmachtgenemslA.B.W olffzeibijzijn pensionering: <W e dreigen over de grens te gaangle.In steM s sneller opvolging
worden soldaten-uitingen die in de richting van œ n cov ictgaan,de kop
ingM rukt,zo zeerdatde VVDM in okt.d70 aan de vaste commissie voor
Defensievan de2e Kam ereen mem o inzakedevrij
heid van meningsuiting
zendt,waarin 9van dergelijkegevallen worden gesiN aleerdlg.M aar even
frequentgaatdeVVDM op ditnieuwethema van consictdoor.In sept.'70
verklaartAdriesde Jong opnieuw zi
jnkeuzevoorhetconflictmodelboven
hetharmoniem odelzo.Aldusbelanden wijongemerktin dehui
dige,voorde
VVDM toch wel kritische periode.

Vierdeperiode.Escalatie en polarisering:hetkritische J=r 1971 (maart/
april'71-ultimo *71)

Dezeperiodeverschiltnietwezenlijkvandederde:erisTallœn'sprakevan
15 Twintîg,'70/2 (maart)
16 Twintig,'70/3(mei).
17 Twintig,'70/4 (juli).
18 Trouw,13juli'70.
19 Twîntig,70/6 (nov.).
20 Twintig.'70/5 (sept).
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œn stroomversnelling in de ontwikkeling.In m aart '71 hœ ftde O

M

28.5* leen (vandeca.45.*0 dienstplichtigen).DeVVDM produceertin
deze m rie e meer dan ooit:hetrapm rtvorming militairenzl, standpunt

regeling bewegingsvrijheid,notamilitairtenue,standpuntduureersteoefening,standpuntinzake officiersed zz,discussienota inwendige diensp3,discussienota M ilitairStrafprocesrechto4.

Ook de krijgsmachtleiding reageert versneld:op 15 febr.'71 worden de
overlegorganen Kon.Landmachtingesteld,in juni'71- na de 'rel'met
RinusWeh= an- wordtdehaardracht(inprincim l)vrijgelatenos,insept.
wordt- in afwachtingvan wetswi
jziging- detenuitvoerleggingvanstreng
arrestopgeschort.M aar verreweg de m eeste actieskomen van onderdeels-

commandanten van dekrijgsmachten zijn gerichtop harde corrœtie van
deuiungen vandienstplichtigen.Boudewijn Poelmann,bestuurslid publiciteitVVDM,constateertdatinheteerstehalfjaar971viermaalzoveelpubliciteitoverdeVVDM bestond a1sin heteerstehalfjaar970.Dem larisatie
wordt erdoor versterkt.Generaalb.d.en ex-staatssœretaris van Defensie

Calmeyer spreekt over de Tinnerlijke ontbinding OnZCr strijdkrachtenM;
ex-voorztter Bergamin maaktin Twint
îg kanttekeningen bijhetstakingsrœhtzl;DeNieuweLinie(24 juni'71)consàtœrtdatdes-jarige VVDM
op scherp staat;generaalBartels(C-leLegerkorps)ontzegtdeW DM de
gunst voorlichting te geven gedurende de lesuren; regelmatig worden

VvDM-bladen verbodeno8zodatdeHumanistische GeestelijkeVerzorging
indestrijdkrachtenop12okt.'71zijnverontrustingoverdeinperkingvan
devrijemeningsuitinguitspreektineenom n brief:generaalvan Elxn geeft
richtlijnen uittegen verzetsactiesin dekrijgsmacht,hetgeen œn storm van
reactiesveroorzaaktog,en zelfsvragen in de TweM e Kamer.

In sept.'71heeftdeVVDM 32.400 lM en en omvatdusbijna N van de
dienstplichtigen.V oor sommigen in de defensietop is de vereniging nog

steM seen communicatiemiddel(<DeVVDM moetdusdeonderdedienstplichtigen levende behoeften onder de aandacht van het M inisterie bren-

gen'30).Maareristochbeslisteen reeksaspectenbijgekomen,diehetjaar
'71toteen kritieke periode in de ontwikkeling van de VVDM maken.
21 VvDM -uitgave,april '71.
22 Informatiemap VVDM ,mei,aug. '71.
23 VvDM -uitgave,aug.'71.
M VvDM -uitgave,aug.'71.
25 lnformatiebulletin van <De VliegendeHollander',9 juli'71.
26 Algemeen Dagblad,3 april'71.

27 Twîntig,*71/5 (mei).

28 De Volkskrant,25 sept.'71;H etVrlleVolk,5okt.*71.

29 Frf/Nederland,11sept.'71;HetVrije Volk,9sept.'71;HetVu erland,8sept.
'71)DeTelegraaf,11sept.'71;Twintîg,'71/10 (okt.).
30 Drs.A.J.Kruithof,in AksentV11I-2 (sept.'71),p.17.
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CombineerdçuitsprakenvanvoorzitterReyntjes,dathetlegerin vijfjaar
weinigisveranderdendathetbelangrijkstbereikteœnmentaliteitsverandering is3l,metde som bere uitspraak van De Volkskrant,9 sept.971:tvan de
welwillendehouding die de legerleiding in verschillende kazerneskon opbrengen tegenoverdeVVDM isdelaatsteweken nietsmeerover';zetdaarbijde uitspraak van de NRC -Alg.H y delsbl# ,30 sept. '71: CVVDM
dreigtteWorden uitgehold doorgroem n activisten',en men heeftde polari-

satieen devervreemding duidelijk VOOr 0gCn.
Voorlopig climax/
dieptepunt vormtde besloten afdelingsvergadering die
de VVDM op 15 september'71 hield.Daar werd dehardere li
jn van de
legertop besproken.En m en beslootereen tafkoelingsperiode'van 3 maanden in achttenemen en - mogeli
jk - daarnahardeactiestevoeren.
Voor W e > hetgœ n voorafging de achterr ond hiervan nog nietgeheel

duidelijk is,moge hethier volgend citaatuitœn artikelvan Andries de
Jong verhelderend werken:
took deVVDM conformeerdezich steedsaan deeis,datde gevoelensnaar
de achtergrond geschoven moesten worden:vriendeli
jk blijven ook alben
me
r
ken,
dat
het
i
nhouden van emoti%
jewoH end.Aankleinedingen iste
van wod e en ergernislangzaam maarzekerbegintteverdwi
jnen.(...)De

gemaugdew orzittervandeVVDM Jan Reyntjessteltzelfs:weworden al
vijfjaarbdazerd.Inœnschrijvenvanhethoofdbestuuraanoud-bestuurslHenwordtdanookgezœd:<<>
M vierthaarvijfjarigbestaanniet:
daarisgœnrd en voor''.Nou datze# mijiets.Datbetekentdatde fase
vanliefdoen voorbijisendatheeftconsm uenties.W anneerde overtuiging
daternog nie? bereiktis gemx ngod wordt- en die overtuiging doen
m stvatten isnietmoeilijk,omdatdatgene wat veranderd is zo vanzelf-

sprekend,zo gewoon is,datiederesoldaatbinnen dekortstmogelijketijd
nietmeerwed enooknietza1begrijpendatdaarvoorgevochten moestworden- op datmomentontstaatereen omnlijk consictmetdeleiding.En
hetisdevraagofdenormalebeheersingstechniekenvan dekrijgsmacht:de
rechtmatigheid van actie om nbaarontkennen doorb.v.betrokkenen belhamelsen oproerkraaiers tç noemen,verscherpte controle,versterkte intim idatie,isolering van actievoerders,hardere straffen iets kunnen uitrichten.
Hetmag de leiding metzorg vervullen datlangzaam maarzeker datgene
gebeurtwattotnu toealtij
d vermeden kon worden.Dekrijgsmachtzatzo
trefzekerh elkaar,datiederprotest,iedere kritiek of verzetopgezogen en
ongedaan kon worden gemaakt.Het laat zich aanzien,dat de soldaten-

opm sitie,wantdaarkun jeonderhand van spreken,de techniek van het
actievoeren m eesterwordten gebruik kan maken van deskundigheid buiten
31 Trouw,9 aug.9
71.
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dekrijgsmacht.Erontwikkeltzich in en op de rand van dekrijgsmachtorganisatie een inform ele m achtsgroep. Deze ontwikkelt vernuftige ant-

woorden op debeheersingstechnieken van de leiding.Bovendien blijken
soldaten steedsbetertemobiliseren en moeilijkerteverleiden toteen felle
uitbarsting.Een felle uitbarsting van agressie is vrijgemakkelijk neer te
slaan en datheefttotgevolgdatdeopm sitiegedurendelangeretijd gd esorganiseerd raakt.Ofik dezeontwikkelingmijn steun geefiseen tweede.
G n te snelleen te scherpepolarisatie zou de partijen teveelvan elkaar
isoleren en iH ereverdereontwikkeling afremmen'3z.

Vergeljking M VD.M .
M etde Studenten Vakbond
Eerderin ditartikelwerd eralop gewezen,datde onrustin demaatschappijen metnamehetstudentenprotesteen klimaatheefthelm n schepm n
waarin de VVDM kon ontstaan.Daao aastisœ n merkwaardige analogie
in ontwikkeling teconstateren:DeSVB - in'64 doprRegtien opgerichtwas vôör '66 gerichtop structuurverandering.Na '66 kwam de revolte op
de voorgrond,d.w.
z.het individu veareemdde en stond op tegen de cul-

tuur.Ruw vergeleken kan men ook bijdeontwikkelingvan deVVDM tot
dusvereen dergelijk breukpuntonderscheiden.De eeyste tijd m ogde de
VVDM veranderingen in de structuurvan de militaire samenleving (met
nameten batevan dedienstplichtigen)tebewerksteKgen.Datm ogtzenu
nog wel,m aardaarnaastisvervreemding ontstaan en revolte.En hetbreukpuntis hethd en.
M etde vakbeweging
In een lezing voor de officieren lnterne Voorlichting Luchtmacht op 12

nov.'69hieldde(nu ex-lalgemeen secretarisvanhetNVV,deheerB.van
Loen,detoehoordersdrietaken voordevakbeweging voor:een corrigeren-

de,een emanciperendeeneenmaatschappij-hervormendetaak.Decorrigerendetaak waszogoed alsvoltooid,hetwasmeereen kwestievan bijhouden van decao'sgeworden.Ook aan de emanciperendetaak wasmen druk

bezig,maarer wasalveelbereikt (leerplichtvooralle arbeiders,gelijke
staatsburgerlijkerechten b.v.isietsvanzelfsprekends).M aaraan de maatschappijhervormendetaak komtdevakbewegingpasin dezetijd toe.
DeVVDM - tebeschouwena1sœnvakvereni/ng- heeftindezetaken
(getransponeerd op haarterrein)een andere ontwikkeling.
32 Kerltvraag26(dec.'71).
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T.a.v.de corrigerende taak isernog maarweinig bereikt,slhoewelmen er
zolang men bestaatmee bezig is.T.a.
v.deemanciperendetaak (in hetgeval
van de VVDM zou men van de mentali
teitsveranderingkunnen spreken)is

daarentegen veelbereikt(zieb.v.hetbovenaangehaaldecitaatvan Andries
deJong).T.a.v.de(militaire)maatschappij-hervormendetaak isnognagenoeg nietsbereikt.Devraag hierbijisin hoeverredatwe1mogelijk is.Jan
StooftZenoot8)maaktzichinditopzichtœnduidelijkevoorstelling,maar
Prof.Dr.J.A .A .van Doorn aanvaardt œ n spanningsverhouding tussen

krijgsmachten democratie:<Dit(onsdemocratisch.SFB)systeem kan van
buitenafen langsgewelddadige weg worden bd reigd en hetishier,datde

krijgsmachthaarspœifieke functievindt.Om dezefunctieeffectiefuitte
oefenenresp.daartoegered te zijn,moetœhternietalleen een kolossale
m achts-en geweldsconcentratieplaatsvinden,maarook een interne beperkingvandedemocratischevrijhedenenvandegedragsvariatie dievoorœ n
democratische samenleving zo kenmerkend iS'34@
Ook de inspœ teur-generaalvan hetW estduitse leger,de M azière,spreekt

ongaarnevan democratisering van dekrijgsmachten houdtzich lieverbij
een <vermaatschapmlijking'.Daarmeeheefthijweinig gezegd,maarvermoe elijk ziter dezelfde erkenning van œn spanningsveld tussen krijgsmachten democratie in.

Problem en vJa #e M V D.M
Problemen,vergelf/kâx rmet#2evan devakbewegîng
a. spanning correctiefunctie - emandpatiefunctie.Ditprobleem van de

vakvereniging speeltzeker ook bijdeVVDM ,echter- zoalshierboven
aangd uid - spiegelbeeldig.

b. afstnnd leiding-leden-nietleden.Zo betrekkelijk jong alsdeVVDM
is,zo pijnlijk voeltookzijditvakbondsproblœm.Drs.C.Slegers,(exlvicevoorzitterVVDM ,betoogde eens dathetwerk van bestuurslH en VVDM
wasals koorddansen:de achterban zietdater weinig veranderten dringt
op actie aan, ziet het bestuur som s zelfs a1s ingekapseld; maar a1s die
achterban het woord <staken'm aar laat vallen,dreigthet M inisterie met

hetverschHkkelijkste.
c. de ccfew rcle organisatie en

d. #e nietgeorganiseerden.
.Deze twee vakbondsproblemen zijn moeilijk
transponeerbaarnaardeVVDM .Toch kentde VVDM een tweetalproble33 CBS,Omvang dervakbewegînginNederland op 1Jlnlflrf1964,Zeist,1965,p.5.
34 M arsin Cathedra,1963/3,p.133.
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men die erwatvan weg hebben.Ten eerste de kwestieofde VVDM mag

dednemenaan het(officied)Gxrgpniseerd Overleg (G.
O.),dusop gelijke
voetmetdeofficiers-enonderofficiersbelangenverei/ngen.Op ditogenblik ishetwetsontwerp Rechtstoestand Dienstplichigen ingd iend en naar
hetZch laataanzien,zalhetdeVVDM wellukken in hetCentru lM ilitair

Georganiseerd Overleg (CMGO)te worden opgenomen (en nietallœn in
hetinformeelzoalstotdusverofin œn apartformeelGO).Toch stemden
tweebelangrijkeonderofficiersverenigingen tegen toelating van de VVDM
in hetGO.In hetal
gemeenzijn hetdiezelfdeverenigingen metwiedeverhoudingwe1tewensenoverlaat3s.Erzitmisschienwatjalousiedemétierin
en/ofangstvoor hetverliezen van bepaalde groem n eigen ld en.Daarentegen is b.v.de verhouding VVDM - St.-M artinus(een andere Onderofficiersvereniging)uitstekend.
Het andere aangekondigde VvDM -probleem is dat van een - volgens

sommigen- tegrotevrijheid vandeafdelingenen regionalebladen36.Het
isook meestaldâârdatstraffen en verbodsm aatregelen vallen,hoeweldit
ook weernietzo veelzegt,omdat- zeggen bestuursld en VVDM - men
nietzé snelTwîntig zélfverbiH t.

e. devrijheid van organisatie.Van organisatid wangisbijdeVVDM voor
zover bekend geen sprake.M ag men sommige dienstplichtigen geloven,
dan komt het tegendeel zelfs voor,n1.dat bepaalde beroepsmilitairen

(meerderen)<verse'dienstplichtigen intimiderengéén lid teworden van de

VVDM.VakerisechtersprakevanmedewerkingbijlMenwerving.
Specifiekeproblemen pla deFFDM
a. de continuiteit.Een dienstplichtige wordtna 12 -18 maanden ge emobiliseerd.Aldusisde ledenstroom voortdurend vlottend. Le en met<erva-

ring'verdwijnen voordonschuldigen'.Voortdurende voorlichting en werving isnoodzakelijk.Actievele en zijn voortsdun gezaaid.Voortdurend
moetmCn Zoeken naarmensen diewerkelijk bereid zijn veelvan huntijd
tegeven.Inhetbestuurheeftmen ditprobleem gM eeltelijk opgelostdoor
naasteen Hoofdbestuurvan 7 lM en 5 afgetre en hoofdbestuursle en in het

algemœnbestuurtehoudendiehunopvolgerskunnenbijstaan.M aarvooralin debegintijd vandeVVDM washetditprobleem datnijm ndwas.Het
feitb.v.datde toenmaligem nningmeesterHenk Beugelsvolle2 jaarzijn
tijd en toewijdingwasblijven geven,heefttoen devereniging vermoedelijk
35 Zie Drs.A.1.Kruithof,in AksentVIlI-2 (sept.'71),pp.14-17,en Andriesde
Jong,M inderen,vcerderezl,mensen,p.75.

36 AksentVlll-2 (sept.'71),p.11.
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hetleven gere '
.(Demilitairiadministratieassisteerde in debegintijd nog
nietbijdeinhoudingvan contributie).
b. een samenstelv= moeilijkheden ten gevolgevca jonge ledtijd,gezag,
werkomstandighedqn,o4eningen caz.3T.
c. recrutering van leden in hetdgemeen en vla k# erin hetbijzonder.
Ditprobleem speelde vooralin de beginfase,toen zeerveelmoeite gedaan
m oestworden om althans een ge œ lte van de nieuw aangekomen dienstplichtigen te bereiken.Laterverlœ nde dedienstfaczteiten.Deindruk bestaatdatop hetogenblik de behulpzaamheid van de onderdeelscommandanten in ditopzichtwatafneemt.H etWnden van actieve,intelligente en

toegewijdeld en,geschiktvoorafdelings-,districts-ofzelfshoofdbestuur
VVDM,isalujdeen moeilijkezaakgebleven,mH e vooraldoor hetcontinuïteitsprobleem (waardeburger-vakbeweginggeen lastmeeheeft).
d. dualistisch reageren vx beroepspersoneelfn #e krij
gsmacht.Van het
begin afaan kende de VVDM beroepsmi
liuiren die zich bijzonder afwijzendtegenoverdeVVDM opsteldenenanderendiejuistzeerwelwillend
en om n ervoor waren.Ook de top van hetM vD vertoonde tweeslachtig-

heid.Typisch voorbeeld:eind '67werdhetlectuurverbod indekrijgsmacht
opgeheven,maar eveneens eind '67 werd de mogelijkheid geschapen de
verspreiding van geschriften te verbid en38,en zoals reeds is aangetoond,
werd en wordtdaarduchtig gebruik van gemaakt.

e. escalatîev= hetconflict.Aansluitend hierop wordterop gewezen,dat
in de esczatievan hetcov ict,leidend totde tafkoelingsperiode',de groep

van diegenen diedeVVDM tegenwerken delaatstetijd groeit.
W atna de al oelingsperiodestaatte gebeuren,brengtons totde prognose.

Prognose

Aangenomen datdelijnen van ontwikkelingjuistonderkend zijnsdan zijn
er- gesimplificeerdenzgemœngezien- tweemogelijkheden:democratiseringzetzich inhetleger(lievergezegd:dekrijgsmacht)doorôfniet.
Voorwatbetreftheteerste kunnen we dan wijzen op de uitspraak van
Prof.v.Doorn (noot34),op deconclusievan de4Leidsestudenten (noot
7)en op degraad van democratiseHngin deafgelom n jaren.M aarmocht
diedem ocratisering zich doorzetten zoalsdeVVDM hethoopt,wel,dan is
de afkoelingsperiode er niet voor niets geweest.
37 Zie hiervoor Andries de Jong,op.cit.,pp.77 -78.
38 M inisteriële Beschikking dd.21 dec.'67 no.243.270 R.
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Wordtdekrijgsmachtnietofnauwelijksge emocratiseerd,danzijnerweir
tweemogelijkhHen:deVVDM bindtin ofze doet hetniet.Bindt ze 1,
dankrijgtzehetmoeilijk,vooralineigen gelderen.Zeza1dan innerlijk
scherp verdeeld raken,verstikken in frustratie-gevoelens,ongœ oördineerde
acties van subgroem n te zien geven.Na een overgangsperiode zi ze dan

weldeallurekrijgenvan een Twatmeerbezadigde'm rsoneels-belangenvereniging.

Bindtzenietin,dan krijgtzehetvermod elijk nog moeilijker,maardan
van buitenaf:dekrijgsmachtleiding zz hardemaatregelen nemen om datgenete b- hermen datzijalsessentieelzietvooreen goM functioneren.
Een voorbeeld:alleen al het intrekken van de door het M vD verlœ nde

faciliteiten (vrijstelling hoofdbestuursle en,buitengewoon verlof van MMDM -funcuonarissen, kantoorruimtes, gœ omputerisœ rde inhouding van
contributie op de wH de e.o.,recruterings-en voorlichdngsfaciliteiten enz.

enz.
)za1devereniging in degrootstechaoskunnen doen belanden.DoorthO retiserend:deVVDM zalna zo'n hard-tegen-had situatiealsnog inbinden of - maar ditwordt we1 érg theoretisch - publiciteit en volkswil
werken zo sterk,dathetlegeralsnog democratiseert- wâtzo ietsdan ook
zou moeten voorstellen.

Erisnégœnmogelijkheid.Opheffingvan dedienstplicht.Daarisenwordt
ernstig over gH acht.Daar is b.v.het plan Kikkert.M aar zelfs a1s het

kamerlid Kikked - diedevormingvan eenvrijwilligerslegeroptimistisch
beziet- gelijkkrijgt.duurthetopz'n minstvijfjaarvoordelaatstedienstplichuge afzwaaiten bovendien zou dattien jaar lang jaarlijkseen fors
bd rag op de defensiebegroting extra moeten betekenen.Ditallesa1s men

deomvang van dekrijgsmachttenminstenietdrastisch wilterugbrengen.
Opheffingvandedienstplichtbinnen een termijnvan enkelemaanden lijkt
mederhalveuiterstonwaarschijnlijk.
W élkeconclusie men na hetbovenstaande inzake de VVDM ook trekt,het

iszeerwaarschijnlijkdatzehetnogmodlijkerkrijgtdanzehetnualheeft,
vanwelkezijdedanookl*
Naschrift
Op 8 november,enkele weken na voltooiing van dit artikel, vond een
verdere m larisatie van de standpunten M vD en VVDM plaats,typerend
voor de situatie.
Twee soldaten - rM acteuren van een VvDM -afdelingsblad - waren

n.a.v.hun artikelenkrijgstuchtelijk gestraftmetenigemaanden strafklasxn
teNieuwersluis.Zetekenden daartegen beroep aan.Hangende de uitspraak
van hetH oog M ilitair Gerechtshofbegon de VVDM een publiciteitscam-
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par e die culminœ rde in œn protesivond van œ n <soldatencomite'.Daar

verkaardeVvDM-voorzitterReyntjes:KWannœrdeslaffenvanSchulen
Dona gehandheafd worden,restonsnietsandersdan 'toverleg datwe voe-

renmet'tministerieaftebreken'.Eenuitspraakdieaanduidelijkheidniets
overlaat.M aar...De ministerstuurdehem de volgende dag œn telegram

wnprin:fDezeuidatinggeeftnietallœnduidelijkblijkvanœnonjuisteopvatting van de grondslag en betekenis van hetoverleg,maar ook van œn

onjuistinzichtin debetekenisvan een onalankelijkerœhterlijkemacht'.
ReyntjesrOgœrdemetdewoorden datdeministerkennelijk nietbegremn
had watde VVDM Y oelde.Volgenshem wilde de VVDM gœ n pressie
uitoefenen op hetHM G maar deze m ak <alleen extra onder de aandacht
van de Kamerbrengen'.

Typerendlijktvooralenerzijdsdeneiging œn hard standpuntintenemen,
anderzijdshetgesprek om ntehoudenen uitsprakenaftezwakken.Duidelijkblijktook,datdeVVDM haarheilsteedsminderbijdeminister,steds
meerin depubliciteiten bijdeKamerhooptte vinden.
Tym rend voordezijdevan hetlegerisdaamaastde prompte gretigheid
waarmeede BevelhebberderLandstrijdkrachten alleonderdœlscommandanten verzochthun m rsoneelvan hettelegram van de minister in kennis
te stellen.

Politiek O verzicht

lnternationaal

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
Hetisduidelijk,datNixon,bijgestaandoorzijnvx rnanmsteadviseurKissinger,
erop uitisom een periode van grx ts opgezette onderhandelingen tussen de
sum rm ogendheden in te luiden en zo hetgevaar voor een derdewereldoorlog

inteda men.Hierin wordthijgeholpendoordenoodzakelijkheidwaarin de
Sovjet-uniezich bevindtom deverhoudingmethetWestenteverbeteren;niet
alleen detoenaderingtussenW ashingtonen PekingmaaktMoskoubezorgd;zij
ziet zich ook gedwongen haar h= delsbetrekkingen m et de V.S.en andere

Westerselu denteverbeterenen wijschrevendaarom reedsin eenvorigoverzicht,datna Nixonsaankondiging van zijn reis naarPeking Moskou zeker
N gingen zou doen om te kom en toteen gesprek m etde V.S.Hetwasechter

nietKœygin opzijnwereldreismaarBrezjnevzelfdieoverdeRussischeantipathie tegen Nixon heenstapteenhetinitiatiefnam toteen uitnodiging aan de

presidentvan deV.S.om naarRuslandtekomen.Brezjnevvergatdaarom maar
hetbtroemdeofberuchteE
keukendebatdtussenChroesjtsjoven- toenvice-president- N ixon in 1959 op een Amerikaanse tentoonstellingin M oskou en het

officieelnegerenvu Nixontijdensdiensparticulierereisin 1967;hijnam ook
opdekoop toe,dathijdoordezeuitnodigingdekansenvanNixon opherverkiezing hetvolgend jaargrotermaakte,maar achtte hetvermoedelijk belangrijkerom hierdoordecriticivan zijnW estpolitiek,dievelen inhetKremlin te
ver gaat,de m ond te snoeren door op te treden als de m an die een dreigend,

mogelijk tegen Rusland gericht,snmengaan tussen de V.S.en Peking heeft
doorknlist.

Nu ereen viermogendhedenakkoordoverBerlijn istotstandgekomenen erin
H elsinkivooruitgang wordt geboektin de besprekingen overde beperking van

strategische wapens (SALT), waren de omstandigheden geschikt voor een
herhalingvaneenpogingdiehetvorigjaargeensucceshadgehad.
Hetbezoekza1hoogstwaarschijnlijk plaatshebben naNixonsreisnaarPeking
enMoskouzaldannatuurlijkproberenheteenenanderaandeweettekomen
over hetdaar besprokene,want hoe hevig N ixon ook elke relatie tussen de

tweereizen ontkent,zijisernatuurlijk wel.VerderkomtSALT tersprakem isschien zelfs dat er een akkoord wordt getekend;de Europese veiligheidsconferentie,gekoppeld aan destatusvan de beide Duitslanden en van de Oost-

europesenaties;demogelijkheid om escalatieinhetMidden-oosten tevermi
j-
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den doorbeperkingvan wapenleverantiesaan resp.Egypteen Israëlen natuur-

lijkZ.O.-Azië.DitlaatstepuntzalookinPekingcentraalstaan,maarofHanoi
za1bezwijkenvoordrukvan MoskouofPekingiseenheelanderevraag;daarvoorisin H anoide gedachte au de Geneefseconferentiein 1954,waaronder
druk van de grote m ogendheden beslissingen genom en werden die H anoinu

juistongedaanwilmaken,nogtesterk.Mogelijkligthierdevierdeverrassing
vanNixonenkomthijinnovembermeteenvastedatum voordeterugtrekking
van deAm erikaansetroem nuitVieG am .

Erisin e1k gevalbewegingin de diplomatie en hetisduidelijk,datergeen
twee supermogendheden meer zijn,maar drie (Peking-china) en mogelijk
binnen nietalte langetijd vier,n.1.heteconomisch zich sterk on- ikkelend
Japan.

Engeland en de E E.G.
Devraagofzichnaastgenoemdeviernogeenvijfdebinnenafzienbaretijdzal
voegen is- voorwathetprincim betreft- deze m aand bevestigend beantwoord in hetBritse parlem ent,toen dit meteen toch nog onve- achtgrote
meerderheid van 112 stemm en hetvoorstelvan deregering H eath aaM am om

metingugvu 1januari1973effectieftotdeEEG toetetreden.
Aan dezebeslissingisnog alheteenenandervx rafgegaan.Wijdoelen hiermee niet alleen op de twee eerdere pogingen van Engeland om zich aan te
sluiten in 1961 en 1967, die beide getroffen werden door het veto van de
Gaulle,maarmeerop hetin Engelu d zelfbestaandeverzettegen detx treding.
Labour-leider W ilson, die a1s prim e-m inister in de vorige regering zelf de

au vraag indiende,heeftdevoo- aarden dieHeath had weten te verkrijgen,
verworpen,maarvooraanstaandepersonenuitzijneigen partijhielden voldat
labouruitersttevreden zou zijn geweesta1szijzelfop dezevoo- aarden toeganghadverkregen.HetpartijstandpuntwerdbepaaldophetcongresteBrightonenditsprakzichineenverhoudingvanvijftegeneenuitvoordeopvatting
van W ilson.D itwastevooc ien,m aardeinteressante vraagwas,hœ groothet

aantallabour-parlementsleden zouzijn datvan dealgemenepartijlijn wildeen
durfdeafwijken.RoyJenkins,plaatsvervangendpartijleider,zetteonmiddellijk
zijn politiekelevenophetsmldoorteverklarendathetbelangvan Engeland
boven hetpartijbelang moestworden gesteld.Depoging van Wilson om via
partijdiscipline alle leden te dwingen om op 28 oktober tegen hetregeringsvoorstelte stemm en m oest welop niets uitlom n,zeker toen de conservatief

Heath,nahetcongresvan zijn partij,diezich in overgrote meerderheidvoor
toetreding verklaarde,detegenstemmendeminderheid vrijlietom ook bijde
beslissende stemming tehandelen naareigen eeren geweten,waarmeehijde
kansopopenlijkerebellieinlabourke genvergrootte.
Ditbleekinderdaadhetgevaltezijn;opdebeslissendedagstemen 69 labourleden voor toetreding en onthielden 19 leden zich van stem ming.D e door
H eath verkregen meerderheid is,zoals gezegd,groter dan verwachtwerd,m aar
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men houde erwelrekening meedatditslechtseen principe-besluitis.Erm oe-

tennogtalrijkewettenom ditbesluitteeffecmerendoorhetLagerhuisgeloodst
worden om de detailsvu de toetreding teregelen.W ilson heeftalverklaard,
datelk van deze m aatregelen uiterstkritisch za1worden bekeken en scherp za1

worden bestreden.Nogaltijdhx pthijbijeenvandezegelegenheden deregeringtenvaltebrengen,daarzijnrebellen danmogelijkweerterugkeren in zijn
schaaputal.OfW ilson hierinderdaad veelvertrouwen in heeftisde vraag.H et

dœtn.l.we1een beetjevreemd aan een m litiekefiguura1sWilson voorde
beslissendestemmingtehoren praten overhandhavingvan departijdiscipline
metallemiddelenentegelijkertijdoverdemogelijkhedenbijdevaststellingvan
deuitvoeringswettenenzelfsoverdenoodzakelijkheid om een herzieningvan
hetverdragtebewerken a1sLabourderegeringlaterweereenszou overnemen.
De reactiesop de Britse besliuing waren overhetalgem een erg optim istisch.

Frankdjk zietde noodzaak van Britse hulp binnen de EEG tegen een alte
overheersendeDuitseinvloedsedertenigetijderggœdin.BoM ve- achtvu
Londen,datdeEEG za1kunnen profiteren van deöude dem ocratische traditie
van Engeland,zodathetEuropese parlem entin Straatsburg in staatza1worden
gesteld een werkeli
jkeparlem entaire controle te gaan uitoefenen op de eurocraten te Bm ssel.Dit laatste isook hetgevalin deBeneluxlanden,die echter

tevensde mogelijkheid zien om nu te ontsnappen aan hetove- ichtvan de
tweegrotecontinentalemogendheden,FrankrijkenDuitsland.DeNederlandse
regering m eent daarom nu wel de eis van volledige doorvoering van de supranationalegedachtetekunnen laten vallen.

Hetishx gstwaarschijnlijk,datnaEngelandook Noorwegenen Denemarken,
beide economisch sterk aan Londen gebonden,zullen toetreden,terwijlook
Ierland hetvolgend jaarhieroverza1beslissen.Ditlaatstezietechterin toetreden juistdekans om aan de economische overheersing van Engeland te
ontsnappen.
Deze uitgroeivan hetEuropa van ZestotTien landen betekentde vom ing van
een grote econom ischem achten vanzelfdringtdevraag zich op,ofditookzal

leiden toteengrotereN litiekeinvloed van Europa,dietotnu toeonmogelijk
was door de afwezigheid van Engeland.Heath denktuitdrukkelijk in deze
richting;hijwi1komentotdeontwikkelingvaneen duidelijkEuropeespolitiek
standpunt en een nauw contact tussen de Tien over m ilitaire vraagstukken,
m .a.
w .tot een zelfstandige plaats voor Europa naast de huidige twee groot-

machten,waarvu deS.U.nueconomischwordtvoorbijgestreefdendeV.S.zijhetopnogsteedseerbiedigeafstand- wordenbenaderd.
D e laatsten hebben sedert het M arshall-plan aangedrongen op een verenigd
Europa, vooral in de verwachting zo het eigen politieke leiderschap in de

wereld teversterken.Eigenaardig isdatjuistdetwijfelaan ditAmerikaanse
leiderschap en deonlangs doorde V .S.genom en protectionistische m aatregelen

deEuropeselandendichterbijelkaarhebbengebracht.Nu Engelandnietmeer
weifelt tussen de V .S.en Europa en gekozen heeftvoor hetlaatste,zalEuropa
m et groter gezag kunnen praten m et de V .S.,niet als tegenstander m aar als
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goedevriend.In verbu d metditallesisdesuggestieom binnen nietaltelange

tijdeenEuropeseto- derentieteorganiseren,wnnrnnndevierkandidaatleden
alszijwillen- bmnendeelnemen,hetove- egenwaard.
-

Peking en de Verenl
kde Naties
Tweeëntwintig jaren nadatPeking voorheteerstin een schrijven van Tsjoe
En-lai,toenvoora=staandmedestrijdervanMaoen nupremier,hetrechthad
opgeëistdezetelvan TsjangKaiTsjek in deV.N.en de Veiligheidsraad te
bezetten na denederlaag van de laatstein 1949,heeftheteindelijk zijn zin
gekregen.Aldie jaren had een - zijhetslinkende- meerderheid onder
leiding van de V .S.Peking de toegang weten te ont eggen.N u echter kon
W ashington ditin verbu d metNixonsreisnaardeChi
nesehoofdstadmoeilijk
m eervolhouden.
W ashington hinkte echter op twee gedachten; het wenste Peking wel toe te
laten en hetook de pe= anente zetelin deV eiligheidsraad te bezorgen,m aar

tevensFormosa1id telaten blijvenvandeV.N.Hetwistdaarwe1een aantal
m edestandersvoor te vinden - na enige aarzeling ook Japan - m aar een

grootaantalstaten,waaronder Fru krijk en Engeland,begrepenwdatPeking
hiermeenietakkx rdzougaan;zijvoeldenmeerv*reen resolutievan Albanië,waarin tevensom uitstoting van nationalistisch Chinaw erd gevraagd.Een
A merikaanse poging om voor deze uitstoting een twee-derde m eerderheid te

eisen mislukte.Bijdelatergehoudenstemmingbleekoverigens,dat- x k als
deuitstotingtoteen Tbel= grijke:kwestiezouzijn verklaard- dedanvereiste
twee-derdemeerderheidtochverkregenzouzijn.
Voorheteerstin hun historie kunnen de V.N .zich - nu ineenseen kwart

vandewereldbevolkingerbijisgekomen- beschouwena1seen inderdaadde
gehele wereld omvattende organisatie.Tegelijk krijgtPeking nu de kansom
voorhetwereldfonlm destrijd aan te binden metMoskou,dattotzi
jn spijt
moestkiezen tussen trouw aan een communistische tbondgenootiofopenlijke
erkenning van de scherm tegenstellingen m et Peking;M oskou koos voor het
eerste,m aar zietde kom stvan Peking in N ew York m etzorg tegem oet.

Hetzalinteressantzijnom tezienhoedenieuwesituatiezichgaatontwikkelen;
men waseraan gewoon geraakt,dat de V.N .beheerstwerden door de twee
groten;nu ontstaaterechtereen soortdriehoeksverhouding en men vraagtzich
af hoe de kleine m ogendheden zich rond deze drie zullen opstellen.Slaagt
Peking er in om ondu ks hetfeit dat het zich nu nog niet kan m eten m et
W ashington en M oskou,een cliëntele te vorm en door beloften voor de toe-

komst?Erisnauwelijkseen zinnigwoord tezeggen overhetoptreden van de
nieuwe Chinese delegatie.

De houdingvu deV.S.in dezehelekwestieblijftvreemd.Enerzijdshebben
zi
jgeprobeerd deverschillende natiesonder druk tezettea om steun voorhun
standpuntteverkrijgen,anderzijdsgingen zijdaarbijniettothetuiterste.Mogelijkzagenzijzelfookdeinconsequentievanhunstandpuntin,n.1.indeV.N.

301

Pditiek Overzicht

praktisch detoegang aan Peki
ngweigerenenindezelfdetijdKissingervoorde
tweede m aalnaar Peking sturen om de a.s.reisvan N ixon voorte bereiden.
Overigenstoonden zijzich geen goedeverliezers;voorafgaande dreigementen
om definanciëlebijdragevan deV.S.aan deV .N .teverminderen werden nog
nietuitgevoerd en zullen hetook we1nietworden,m aarhetve- erpen van het
Amerikaanse hulpprogram ma aan hetbuitenlu d doorde Senaatzietm entoch
we1 a1s een represaille-m aatregel.H ierdoor wordt het prestige echter m eer
geschaad du doordegeledennederlaag in deAssem blee.
11 -11 -'71

J.Oom es

België
Op 7 novem ber hebben de Belgische burgers hun stem plichtvolbracht.N aar

men zegt,waren hetdekalmsteverkiezingen sindstwintigjaar.Weinigstrijd,
groot gebrek aan belangstelling.In de korte voorbereidingstijd maakten de
affiches waarmee de verschillende partijen traditioneel uitpakken, weinig
indruk.De Christelijke Volkspartij(CVP)mikte methaar t
vertrouwen:en
izekeriszeker:op eenvaderlijk imagoineentijddathetouderli
jkgezag alom
gecontesteerd wordt.De socialisten (BSP) prezen zich <stoutmoedig genoeg
voordezetijdt,isterk en eensgezindsen deVolksunie(VU)dsociaalenFederaal.M aak onsnog sterker',watook alhetbeeld van de Big Brotheropriep.

DePartijvx rVrjheid en Vooruitgang (PVV)zochthaarheilweereensin
pure demagogie:dzijvragen vandaag uw stem,morgen uw geldd.Alleen in
Brusselging heterwatlevendiger(en poujadistischer)aan toe.De prijsvoor
demooisteaffichekrijgtSimonet.Tata.Jezagzodathijniettegentehoudenis.
Goed drie weken voor de verkiezingen werden de programm a's gelanceerd.
Voor wie de m oeite nsm ze na te pluizen, leken ze allem aal nogal erg op
elkaar.Allemaalpleitten ze vooreen efficiënt aan de top gecoördineerd beleid

inzake sociale aangelegenheden met gelijkschakeling van de nu nog onderscheiden sociale zekerheidsstelsels en m et hetwegwerken van allerleidiscrim i-

natie tussen mannen en vrouwen (?).Voor een nationaalpensioen en een gewaarborgd m inimum inkom en dat zeker hoger za1liggen dan watnu is voor-

zien.Erwaseen duidelijkesfeervan opbodhieromtrenten Volksgazetcijferde
haarlezersvoor datBSP hethoogste bod deed.Hetonderwijs zou verder
gedemocratiseerd worden en metdepermanentevo= ingbelx fdemen dathet
menenswordt.Een tweede educatieve Tv-netscheen ereveneens in te zitten

evenalseenstelselvan kredieturenvoorjongearbeidersdiezich verderwillen
bekwam en.A lgem een kwam ook naarvoren een pleidooivoordienstverlenin-

gen dichtbijdemensen,metthuisverzorging,dienstencentra,aangepastewoningen volgensde socialenoden e.d.Iedereen beloofde ook watte gaan doen
aan hetstatuutvan deondernem ing,m aarhierbleven de verschillende achter-

gronden tochmerkbaar.Totinhetpotsierlijketoe.DePVV b.v.beloofdeook
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een democratische economische planning te realiseren,maarvoegde daartoch

ook onmiddellijk aan toe:de bedoeling daarvan is dat <de ondernemingen
zekerheid zouden hebben over de actiesvan deoverheid,waardoor hun eigen
actieplannen nietgestoord wordenf.

In feitediendenzowelCVP,BSP alsPVV zich aan alseencentrumpartij.Zij
trachtten bijhetpubliekin hetgevlijtekomen:iWatzouden demensengraag
hebben?'leek deuitgangsvraagtezi
jn.Zijschenen een soortrobotfoto van de
doorsneekiezerte hebben gem aakten datbeeld methun program ma tewillen

omschrijven.Deeigenvisieeninspiratie,dezogeroemde<eigengestalte'waren
nog nauwelijkste herkennen.Opvallend was datde conceptie van hun program m a'sheelerg berekend wasop de bestaande m inisteriesen de bestaande
problem atiek.N ieuwe problem en,diehetpubliek op hetogenblik toch bezighouden,kwpm engewoonnietaan bod.Hetonderscheid tussen deprogram m a's

wasuiteindelijk nog hetbestte herkennen in de keuzevan de onderwerpen
waarm en lieveroverzweeg.D eCV P b.
v.reptem etgeen woord overdem orele
problem en waarvanVooc itterH ouben in een ophefm akenderede in decem ber

'70 toch zei:<Wijbmnen en wi
jmogen deze(N litieke)vragen nietnegeren<.
Dezekeerwaren ze erin iedergevalnietbij;evenmin a1sde gemeenschapsschool(waaroverhetPartijcongresvan Kortrijk een resolutiegoedkeurde),de
structurele media vu de communicatiemedia,de oprichtingv= grondregieën,
hetpe cim <de verontreiniger betazt':stuk voor stuk program m apunten die

goedgekeurdwerdendoorhetmeestgezaghebbendeorgnnnvandepartij.
De BSP brachteen heelbeknoptprogrsmma uit.Er zou er een uitvoeriger

bestaan voorinwendiggebruik,ve= oedelijkdusnietvoordekiezerbestemd.
In hetvoorhetpubliek bestem dedocumentw erden deeconom ischeproblem en
nergensuitgediept;alleen principeswerden geformuleerd,erwerd geen concrete
inhoud aan gegeven en nietgezegd waar m en de m iddelen za1halen.V an een
financieelprogrnmm a was er overigenshelem aalgeen sprake,evenm in van een

duidelijk cultuurbeleid,noch van oplossingen voordetekorten voordeRijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit.De infrastructuur (in Cvp-handen) werd
niet eens behandeld en van de planning w erd alleen gezegd dat ze op drie
niveaus m oet gebeuren,geen letter meer.Europa za1in versneld tem po opgebouwdworden,m aarwanneer,waarvoor,hoe?

Bijde PVV,diehetuitvoerig overde individuele rechten en vrijheden had,
geen woord over het grondbeleid,de rui
mtelijkeordening,deinfrastructuur,
welke richting de hervorm ing van de ondem em ing uitgaat,de autonom ie van

dejournvst.
ZokonhetgebeurendathetVolksunieprogrnmmanoghetmeestblijkgafvan
visie en coherentie.H et bevatte een aantalechtprogressieve voorstellen,zowel

op sociai gebieda1swatonde- ijsen gezondheidszorgbetreft(gemeenschaps-

schoolen de fiscaliteitvan de MaatscàappelijkeZekerheid).Hetpleittevx r
nationalisering van de energiesectoren van de wapenindustrie.De ontwikke-

lingssamenwerkingmoetalsuitgangspuntkrijgen:'hetrechtopzelfbeschikking
en op sx ialevooruitgang van deverdm ktevolkeren van de Derde W ereld'en

ditm oetbevorderd worden door econom ische hervorm ingen op wereldniveau
en door grondige m entaliteitshervormingen hieren ginder.

Moetenwijnuwellichtbesluiten datprogressievegroepen een eigen taakhebben doorveelduidelijkereen totalevisienaarvoren tebrengen in een samenhangendprogramma?En blijfthetdan zinnigdatalleen progressiçvegroepen
uitCVP enBSP datdoen,vooralnuzijblijkbaartoch maarheelweinigresultaatboeken binnen de eigen partijen?De vraag dringtzich inderdaad op zoals Frans Lavaert ook concludeerde in De N ieuwe van 5 novem ber - of er
nog echt gond is om te veronderstellen dat het actie-plan van de Volksunie

minderprogressitfzouzijnomwillevandeslogandatnationalismeenprogressisme nietsam engaan.Kan hetflnm ingantism e nietevenzeereen uitgangspunt

zijn om toteen progressievemaatschappi
jvisietekomen?Kunnen mensen die
veruderingsgezind zijn hetzich nog permitteren dat waardevolle krachten
worden verspild?Hetzi
jn vooralde drie <nationale:partijen dieerniettx
kwsmen nieuwe en gedurfdeideeën dx rte drukken,ook w anneerdievroeger
2 in congresbesluitenw aren gestem d.H etvoom itzichtdatm en regeringskandidaat is,verlam t elke gedurfde vem ieuwing.G een enkele sterke pressiegroep
binnen de opstelling, noch de m utualiteit, noch de vri
je beroepen,noch de
belangen van hetkapitaall
atenzich verstoren;watmeeris,zelfsdezwijgende
Belgische m eerderheid met haar individualistische ingesteldheid duldt geen
haarin deboter.

Menkanzichbestafvragenofookditmaaldepositiediedenationalepartijen
innnmen detendenstotverderedevaluatievan de politiek nietheeftvoortgezet.

W at<depolitiekddoet,ligtgrotendeelsbuiten watde fmenselijke behoefteni
zijn.Hetzijn departijen en deregeringen die beslissen welke deproblemen
zijn.Eennauwkeurigonderzoeknaarbehoeftenbestaatniet.Hetschijntevident
geworden datde politiek heelwatfundsm entele problem en nietraaktof onbekwanm is deze op te lossen:de economische en sociale democratie,b.v.,een
rechtvaardige verdeling van de inkom ens,oorlog en vrede, de derde wereld.
En de m anierwaarop politiek wordtbedreven? Allesverloopt in cenakels,m et
navelgerichte structuren.Er is als het ware een betonnen plafond tussen het

politieke bedrijfen dekiezer.W atde kiezerverteld wordt,heeftvaak heel
weinigte maken metwatereigenlijk omgaat.Terwijlervroegersprakewas
van wantrouwen tegenover de politiek a1s iduistere m achtt,gaan velen nu hun
geloof in de politiek verliezen: <
ze kunnen toch niets,er verandert toch nietsi.
In plaats van bouwheren worden politici louter verkeersregelaars. A an haar

maatschappij-ordenendefunctieschijntdepolitiek nietmeerte(kulmen)geloven.H aarenigefunctiewordt:hoeken afronden,corrigeren,verzoenen.

Uitslagen
Hetresultaat van de verkiezingen is dat er in hetVlaamse land weinig veran-

derd is,datin W allonië decoalitie Frontdes Francophones (FDFl-Rassemble
mentW allon (RW )met een verdubbeling van haar aantalzetels een enorm
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succes bœ kt,en dat in Bmsselditkm elzij
n positiesvan degemeenteraadsverkiezingen bevestigt.

Natuurlijk kunnen wezo kortnadevçrkiezingen overdatresultaatnoggeen
gefundeerd x rdeelvorm en.W e zouden op ditogenblik eerdervan een werkhypothese willen uitga= ,ofvan een vraag:wordtm etdezeverkiezingen niet

een tendensbevestigd die laatzien datwe in de feitelijkesituatie te maken
hebben meteen drievoudig België,een land metdHe verschillende gestalten,

metdrie gezichten,waarbijhetafscheidingsproces in de realiteitreedsveel
verdergevorderdisdandewettelijkeenstmctureleuitdrukkingervan?
Steltm en deverx huivingen in W alloniëtegenoverdestabilisatiein hetVlapm seland,dan kan m en opm erken daterin W alloniëeen om m ekeergebeurtdie

in hetVlaamseland aleerderen meergeleidelijk heeftplaatsgegrepen.Eris
in Vlaanderen een onm iskenbaarstreven naarautonom ie,zowelin de CVP a1s

in deVU,terwijlookdePVV zich infeitevan deéne,unitaireliberalepartij
heeftlosgeweekt.In ditstreven kan m en een m inim um en een m axim um stel-

len.De minimalisten verdedigen een decentralisaie naar de streken toe (o.a.

de provincies),te- ijlde maximumstelling naar een staten-verbond toe wil.
dFederalisering:vo= t de kleinste gem ene deler, met als karakteristiek een
zekerG om falisme v= wegehetophalen van de econom ischeen sociale achter-

stand tegenoverW allonië.Verderhebsen wede indmk datheteigen gezicht
van Vlaanderen de kenmerken van de stabiliteitvertoont.De machtsgroem n

zijn gevormd enhandhaven zich.Erwordtweinigdoctrinairgepraat.Dekranten zitten vastaan belangengroepen en historische stx cturen.N ieuwe ideeën

kunnen moeilijk doordringen. De vakbonden houden niet van avonturen.
Alleen de linkse program m averklaringen vu deVU en van enkeletraditioneel

Vlaamsegoem nvormendejongstetijdeennieuw element.
InWalloniëlijktdetendensD dersteliggen.HetsuccesvanhetRW steuntop
het beeld van het afgescheiden W allonië,dat met Vlau deren niets te m aken
heeft.Ook in deBSP isdie strekking au wezig.D itstrevenwordthierm eteen

doctrinaircachetdoorkruist.HetRW heeftnoggeenduidelijkm litiekgezicht,
maarindeleidingishetlinksedenkenonmiskenbaar.Dechristelijkearbeidersbeweging isernietuniform.Ook hierzijn linksegroepen aanwezig.Denken
we maareven terug aan de coalitie tussen deCommunistische Partijen de
christen-democraten te Bergen bijdegemeenteraadsverkiezingen.Devakbonden vertonen een veelsterkerstrijdend karakterdan in VlaDderen.Renard
heefter velegeestesgenoten.In hetsocialistische vakverbond zi
jn heelwat
comm unisten werkzaam .D e idee van het revolutionair syndicalism e is in
W alloniëeenlevenderealiteit.
D itdoctrinairgekleurde W aalsefederalism ewordtnogm eer in de richting van
separatisme gestuwd,omdathet steuntop een desolaat gevoelvan achteruitgang op sociaal,econom isch,dem ografisch terrein,dat zich uit in een zich
wrokkig afzetten tegen de Vlanm se buurdie hetzo gœ d doeten ditde ander
dan ook voortdurend pretentieusvoor de neushoudt.
VoorBrusselwordthetopnieuw bevestigde succesvan hetFD F om schreven
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alsanti-vlapms,bourgeois,elitair,tpoujadistisch'.Hetéén-derde der Brusselaarsdatvoordeze partijstemde,kan zich nietneerleggen bijom heteven
welke beperking van Brussel.Ze kunnen vooralnietaanvaarden datde V 1a-

mingen zouden doen watzijzelfaltijd hebben gedaan:Brusselen de streek
errond dve> lanm sen',zoals de francofonen dœ lbewust verfransten.Een poli-

tiekevisieku men ermoeilijk in herkennen,tenzijhettotdoctrineverheffen
vaneenmissionairfranskiljonisme.
TegenoverFDF-RW staanVandenBoeynantsenSimonet,diemethunpartijen
bijnadehelftvan destemmenhalen.Opkortetermijn ishun doelstellinghét
FDF intem rken,omdatzijheelgoed weten dateen çfrosdol'Brusselzowel
doorW alen als Vlam ingen op alle terreinen,territoriaal,econom isch,sociaal
en adm inistratief,afgezonderd zalworden.Ve- erfthetFDF de m acht,dan

kanBrusselnietmeerdehoofdstad vanhetlandzijn.Ditzaldeinzetvo= en
van de agglomeratieverkiezingen op 21novem ber.

Za1denieuwe regeringerin slagen de realiteitvu de zich aM heidendeblok-

ken Nlitiek gestalte te geven?Hetli
jktonsweinig waarschijnlijk.De voorwaarden daartoezijn(nog)nietaanwezig.Opkorteenlangetermijnvrezenwe,
vu uitdegesteldewerkhypothese,vooreen vo= van onbesm urbnnrheid.

Op kortetermijn za1hetheelmoeilijk zijn een degelijkewerkingsstructuuruit
te bouwen voor hetsociaal-econom isch terrein - i
etswatmeerzou zijn dan
een arrangem ent - om dat het com m unautaire probleem een voorafgaande
oplossing vraagt. Dit com munautaire vraagsm k nu ziet er uitzichtloos uit

zolang de visie van de Waalse en Vlaamse federalisten tegenstrijdig is.Met
anderewx rden deregeringistotm achtelx sheidgedoem d zolang deoppositie-

partijen iedereen anderekantuitgaan.Vergeten we nietdaterwatcommunautaire visie betreft geen scheidingslijn getrokken kan worden tussen de
oppositie- en de regeringspartijen, waarin de verschillende strekkingen ook
aanwezig zijn.
Wehebbenvroegerreedsherhaaldelijkopdezetegenstellinggewezen.W allonië
heeft onvoldoende m iddelen om zelfstandig te kunnen leven.D it perspectief

zetzich doorop langetermijn.ZoalshetEvlaamse probleemiop economisch
vlak grotendeelswerd opgelostdoorbuitenlandse investeringen,zo blijftook
in de toekom st Vlaanderen beter gelegen en gesteld om buitenlands kapitaal

aan tetrekken.Op diemanierkan erQechtseenoplossingkomen wanneereen
gedeelte van de ivlaam se welvaartinaar W allonië gaat.M aar op haar laatste

congresheeftdeVU zichdaaruitdrukkelijk tegenverzet.Bovendieniserwellichtvrijalgemeen bijde Vlamingen een vorm van irevanchismetaanwezig.
W alloniëheeftim m erseen eeuw lang in deom gekeerdesituatie geleefd zonder
zich veeltebekom meren om deVlaam se achterstand.En zelfswanneerereen

gemeemchappelijkepotkomtwaardeVlamingenmeerin stortenendeW alen
m eer uit putten, zullen de Vlam ingen m edezeggenschap eisen over de aanwendingvan <hun:geld in W zlonië.
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Op langetermijn vxzen we datdedevaluatievan depolitiekefunctieverder
zalgaan.CVP en BSP dienen zich in feite aan a1seen onafwendbareregerings-

coalitie,metprogrnmma'
sdiepragmatischzijn opgesteld,alspartijenwaawan
heteigengezichtmeerenmeervewaagt.Hetonvermijdelijkegevolghierva is
kom ichtigheid in de regen'nppolitiek en groeiende ongelx fwaardigheid van

hetpolitiekbedrijfbijhetpubliek.
Zolangergeen ommekeerkomtbinnen dezepadijen,ve- achtenwedan ook
hun verderafbrokkelen bijelkeverkiezing.A1wienietakkx rd gaatmethet
politiekpragmatismezondergezicht,ku alleenvooreenopm sitiepadijstemmen,zelfsa1shijheteigenlijknieteensismethaartendens,ofzichonthouden.
Ditlaatstehebben 20% van deBelgen gedaan.
11-11-T1

m

W ard Bosm= sen RitaJolie-M ulier
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N oam Chomsky..de taak pJa
de kritische intellectueel
Door de publikatie in 1957 van een dun

boekje,SyntcticStructures,heeftNo=
Chomsky!prof> sor aan het M asnchusetts Im tltute of Tœ hnology,in de linguïstiek a n ommekeer teweeg gebracht
die bepalend is geworden voor het modern taalkundig onderzoek in Amerika
zowel als in Europa. Sinds 1% 5 is
Chomsky bovendien één van die vooraanstaande Ameriknnnse intellœ tuelen
geworden die onverbloc d de Ameri-

onderzoekingsdru g en de scheppende
adi
viteit de voornpsmste componenten
@@
DJn.De wereld die de m ens D doende
ontwerpt werd door B.Russell ooitgeschetst als œ n wereld waarin de ge%t
vu crO tiviteit levendig is, waarin het
leven x n gelukkig en hoopvolavontuur
is,ge ragen door impulsen om verder te
bouwen,eerder dnn om verworven bezt
te bewaren of zich van datvan anderen
m - ter te maken.
De grote moeil
ijkheid op dit ogenblik
V0Or de poli
tiek bewuste m ens is evenwe1datœ n intellK tueelbevredigende en
empirisch gegronde sociale theorie nog

kaansebinnen-en buitenlandseyolitiek nietbestnnt(tenzijin œn zeerrudimenbekritiseren.Getuigen daarvan znn zijn tairevorm),terwijlandeM jdsdesociale
politieke opstellen,verzameld in Americ- Power cn# the New M = dr fn, en
At < cr W ith A&f/. De raicale Joodse
gemœ ntein New York is de plaatswaar

actienietkan wachten totzo'n adekwate
theorie opgebouwd is.M omenteel staat

de intellectueel voor een dilemma: hij
moet filosofie (ruimer gesteld: wetenChomsky Zjn politieke overtuiging schap)of politiek bedrijven.
vo= de.Zijn inzichten gingen vanjongs- Ta1 van Amerikaanse geleerden, werkaf in de richting van het socialisme en zalm op het gebied van de militaire rezelfsvan hetanarcM sme.Een lezng die search,de genetica,de controle van het

hij onlangs,21 oktober,in Utrecht gaf menselijk gedrag,enz., lossen volgens

over t
Filosofie en Politiek',is een goede Chomsky hetdilemma verkeerd op door
aanleiding om hier even in het kort en de houding aan te nemen dat de wetenschematisch Zjn ideen over de maat- schapsmens zich geen vragen hoeft te
schappelijke ro1van de intellectueel te stellen over de implicaties of het mogesignaleren of in herinnering te roepen.
lijk misbruik van zijn onderzoek.Een
Volgens Chomsky moet de politieke fi- gel
eerde moet Zch beperken tot zijn
losofie een hum ane sociale wetenschap wetenschap,dea zovermogeli
jkontwikontwikkelen die a1s leidraad kan dienen kelen en de evaluatie van de praktische
voor de sociale actie.Deze sociale theo- toepassi
ngen van zijn onderzoek maar
riemoethetookhebben overmenselijke overlaten aan anderen.
vrijheid en waardigheid,vrijemeningsui- Het standpunt van J.P.Sartre hieromting,sympathie,creativitdt,liefde - be- trentisradi
emnlhettegengestelde:hijis
grippen diem eestalbuiten 'tdom ein van de m eing toegedaan dat de politieke
dewetenschap vallen.Zijmoeteenbeeld activiteit de enige activiteit van de hevan de mens vooropstellen waarin de dendaagse intellectueelkan zijn.De in-
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j kan het
zich niet langer perm itteren ergens teruggetrokken te werken aan de oplossing
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dertijd waarheidsgehalte bezitten,nuttig
en bruikbaarzijn voor sociale actie en

gekenmerktdoor intellectuele diepte.De
taak van de kritische intellectueelbestaat
van zijnprobleem.A1sintellœtueelmoet erin aan radicale wetenschap te doen,
Mj zijn txhnische kennis ter b>chik- d.i.aan radicaalonderzoek van de menking stellen vu de massa, d.i.van de selijke en sociale realiteit.
verdrukten.Hunyrobl- enmoethijop- JorisG erits

lossen,wanthijlsintellKtueelomwille
van en doordemuqa.Zijn verantwoordelijkheid situxrtZch dan ook uitslui- Fweegeneraties vergeleken
tend in de adie.VoorA rtre is het duidelijk datde Ameriklnnse intellxtueel,
jft
die de oorlog in Vietnam weliswaar the- Ergens in Zjn herinneringen bochri
president Harry Truman hoe hij in
oretisch aanklaagt,mu r overigens rus- extig onderwijsblijftgeven aan een univer- juli1945aan heteindevan een dermidsiteit die oorlogsr-o rch uitvoert,even dagzi
ttinjenopdeconferentievanPotsverantwoordelijk is voor de volkeren- dam Stalm vertrouwelijk meedeelde,dat
moord en de repr- ie alsdem ilitaireen

de regeringsveru twoordelijken.

de Verenigde Staten in het bezit waren
Van een Wapen Van OngeWone vernieti-

ngskracht. Daarbij doelde Mj op de
Chom sky hx ft nogal wat bezwaren te- gi
toombom, die achtdagen tevoren m et
gen Sartre's stelling.Hij vraagtzich af a
wie die massa van verdrukten is voor succes wasgetest en die twee weken lawiede intellœ tueelZch moetinzetten en ter tegen Japan zou worden gebruikt.
talin toonde m = r matige belangstelwelk soortma lchappijhijmoethelpen l,is
bewerken voor de verdrukten en voor ng'' schrx f Truman en Churchill,die
itJtlillOP dat ogenblik scherp in het oog
zichzelf.Hij gaat daarbij uit van het é
concrete feit dat Amedka een 'affluent hield,mœ nde A eneens waar te nem en
tdemnnochalk nietbijsteronder de
industrialstate'isen hijconstateertdat idnadr
uk raakte van Trum ans mededeling
#e massa ernietâmod ismaareen spece
n
da
t hem het belang dnnrvan klaartrum vormtgaandevan de gekwalificeerde arbeider via de ingenieur,leraar,so- blijkelijk volkomen ontging.
ciale werker tot de wetenschapsmens. Op diezdfde conferentie in Potsdam
Nu is het we1 zo dat œn deel van de wasK hter ook de Russische maarschalk
oekov nnnwezg en dea geeftin Zjn
bevolking,metname de raciale minderv Zj
heden,de industrie niet van dienst kan Onlangs Verschenen m em olres een ander
zijn in de h-znnlgheid van ongv hool- licht op deze kleine episode, die nu
ijktvan grootbelang te Zjn vooren
dearbeiden.Dezegroep blijftmarginaal bl
goed begrip van de verhoudingen binen verpauperttotaal.
Volgens Chom sky moet de intellectueel nen het bondgenootschap der Geallieer-

n in die tijd.
daarom evenwelzijn intellœtueelwerk de
Zj
oe
ov onthultmet evenznveel woornietOpgeven om hetwel
zijn van demas- den,kda
tStalin op datmom enteen knap
sa actief te gaan bevorderen,maarm oet

pdletjepokersrelde.
hijervoorzorgendatdeonjeschoolden s
geschoold worden, zodat ZJ een zeker lets in die ge- t llet Zch welveronderwelvaartspeil kunnen bereiken. Bovendien bli
jfthetœn taak van degeleerde
om door technische vooruitgang de nog
bestaande vormen van mensonwaardige
arbeid uitte schakelen.
Chomsky concludeert datvoor de intel-

stellen.
Het was al lang bekend, dat de Britse

atoomgeleerde KlausFuchs,die bij het
testen van de atoombom in 1945 tegenwoordig was,reeds vanaf 1942 in dienst
stond vu de Russische spionage. M en
mocht dus we1aannemen,dat Stalin ten

lectueelœntaakisweggelegdoyfiloso- tijde van de conferentie van Potsdam

fisch én op m litiek vlak tegelllk. Een op de hoogste was van wat Amerika in
kritische sociale filosofie m oet terzelf- hetvet had.Zjoekov bevestigtdit.Hij
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vertelt, dat St
alin toen hij die middag
op Zjn hoofdkwartier tem gkeerde, aan
M olotov me eeldewatMjvanTnt
man
had vernomen en dat M olotov daarop
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my nsJesusRem rfo.Dezoauteurshebben Lehmânns boek D rgvuldig gelea n,

zijn argumenten gewikten gewogen en
in alle opzichten te licht bevonden.Dit

rOgcrde met de woorden: ,Aaat ze. totgrote troostvan aldiegenen die wel-

W ijmoeten die >ak mu r œns door- lichtonderdeindrukD uden komen van
praten m et Kurchatov - œn Russische de quasi
-wetenxhappdijkheid van het
geleerde die voor Rusland de ro1 van
Opm nheim er il Amerika spedde - en

betoog van Lee ann.
A1s vn uit hetboek vu Lee lnn x n
hem totsqoe pxnsm ten''.Zjoekovbe- vru g 8%n dekerken naarvoren D u kogrxp on-lddlllijk,datSGlin en Molo@men,omdat de kerken Zch nietm et de
*
tov spraken over de atoombom . ## IJ zgn.laalte von/ ten hebben bezg go

wisten txn a1'*,voegt MjMjn n dce hou&n, en hun gelovigen en onjuist
m e e ,elingtoe,,,datdeReyering vu de beeld van J>> bhl
''ven voorhoux n,d%n
Vexnigde Suten voom emens was de wordt daar adm uaat op gere geed :
atoombom te gebn iken om b>nr M D - tee ann *tja nichtm tdasMisstmurialistixhe doeldnden te verweanlijken en gegen Kimhe und n o logie,ernu%
vanuit e n m chapositle die het Zch ein bereitsin breiten chdstlichen A hichmetditnieuwe wam n hoopte te verovo tea voru nden> M isstnuen aux'1.93).
an in de koude oorlog''.Opnieuw be- Zo isheth= mogelijk halvewaarhM'n
v-tkt Zjoekov aldus de indruk, die te debite n en gebrtk aan kennisvoor
vu Bdtx en Amerlkau se klnt e s wettnxhap te doen doorgnxn.M ûlleris
vencM llende malen door memoirœ - uiserstKherp in hetontle en van de u .

schdjvendestaallid en en diplomatenis afhankelijkheid van Jesus u n de gemœnschap in Qumran.:
W as Lehmu n
ûberJesu Qummn-anzoge Bobachtung

gevatigd, dat het geallic rde bondgo
nootscu p œ n breekbaar gevz was.V=
den bege e af aan sloegen de bondgenoten elkaarm etK hterdochtgade,wantrouwden DJ
** elkaars bH oelingen en

des Sabbat zu Papier bringt, offenbal
ein gerad= grotakesAllRmassan mangelndem Sachveotand und fehlend=
Melden Zjbelu gdjke info= xtie,voor Untencheidungsve= ögen. Angaichts
zoverZjdev- in hun eigen belang niet der Tragweite des Behaupteten a ugen
aan elku r méesten doorgeven, voor jene Atan von einer eocbv kenden
zicbznlf,aldus Chalmers M .Roberts in Verantwo- ngslosigkeit m it Fahr> sigde lnternationd Serzd Tribune.
keit des Umgangs mit den verfûgbaren
HansHe= ans

Nogmaals Jesus

Quellen'(p.38).

Als M ûller A n de teksten van Qumran
vergelijkt m et wat Lehm ann daarover
m eent te moeten zeggen dan kan zij
n
conclusie slKhts luiden, dat Lehmann

H et boek van Lehmlnn: Jesus Report eenvoudig nietweetwaar hij het over

(Nederlands:JezusRapportj- waarvan heeft(p.40).Lehmann doetheelgewich-

in Streven al meer melding is gemaakti tig over het onderscheid m ssen de kaheeft nu duidelijk Zjn contra-boek lender van de Faria eën en die der Esgekregen. Spreken van œ n contra-boek senen,hi
j spreekt overhet ondev heid
van Lehmanns rapportis wellichtnog te dat dnnrdoor ontstaattussen de berekeveel eer voor dit even 'sensationele'a1s ning van verschillende feestdagen.M aar
slordige boek.A hnackenburg,M ûlleren hijdoetnetalsofdaar#pn ook deSabDauA nberg publiceerden RabblJ.Eine bat onder viel,en dat derhalve de SabAuseînnnaersetzung mit Jo/lcane: Leh- batin Qummn op On andere dag viel
-

1Cf.P.Bentjes,F/ewu:Jesusin werkel#kàe/d?,inStreven,1971,p.763.

2 Rabbi J.R ne Auseinandersenlng mit JohAono :* -**** J- :* R> l vx Rudoll
Scu ackenburg,Karlheinz M ûller,Gerhard Dautzen% rg.EchterVerlag,W urzburg,19703.
102 pp.,DM .5.D .
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dan volgens de kalender van Jenlzxlem. Denadrukmoetbi
jeen beoordeling van
Dit is gewoon niet waar, want heel de het boek van Flusser op hettweede gekalenderberekening van Qumran waser deelte vu dit citaat vallen.H et risico
nu precies om de Sabbatheiliging te ga- van œ n ha= onisering van de teksten is

ru deren en in afhu kelijkheid dâârvan genomen tegen deachterjrond van œn
de f- tdagen vasttestellen.

rprnnstructie van deg>chledenisvan het

Ditboekondermijntalleth>esvu Leh- tijdvak van de tweede tempel (de tijd
maM.Hetis verheujend datvan dit van Jesus).

boek al de derde edltie voor ons ligt. Die rx onstructie wordt a1s maatstaf geH et verdient zeker overweging het ook hlnteerd. W at dnnr niet mee gemeten
in hetN d erlu ds te vertalen,gezen de kan worden,valtte gemakkelijk buiten

belangstelling die Lehmanns boek (1 hetgezichtsveld.Ditisookhetgevalbij
Nederlandse vertaling) gekregen heeft. het boek van Schalom Ben-chorin,
Temeer klemtdit omdatm omentxl een BroederJezup.(Detitelisu n Martin
hausse te bespeuren is in aandaghtvoor Buberontlœnd).Hetboek iseven symJesus,vooralten opzchtevan djn Jood- pathiek gochreven als de titel doetverse achtergrond.Het is daarom ook ver- moeden; de vreugde van iemand die al

heugend datde Joden nietachterblijven jarenen eindelijk ingesprekismetchrisin deze bel= gstelling. R.Pesch heeft
hieromtrenteen uitstekend overzchtgeschreven in de bundel: H sus in den
Evangelîen'. N.a.v. het klassieke boek

overJesusvan J.Klaussner(Jerualem,
1922)schrijfthij:<symptomatischfûrdie
Interessen der jûdischen Forschung ist

tenen,klinkt erin door.
Het is niet au ons noch Flusser noch
Ben-chorin daaroveral te snellastig te
vallen.Dem n tstafwaa= ee in dechrisewi
rke
el
telijkedk
ik
jlns he
detsetva
afng
va
nie gemeten is,
het oordeel,
is te
D nietveroordeling gebleken.De verdediging m oo t Zch we1 beroem n op de

der Um stand, d% s die Hâlfte des Buches zeitgescMchtliche probleme gewid- oorspronkelijkheid van hettijdvak van

metist'(p.30).Danvervolgthijmeteen Jous, als de zgn. <
oorspronkelijkheid'
citaat van Klaussner zelf: <So arbeitet van het evangelie daar vierkant tegenein judischer Gelehrter in der festen over werd gateld.Daarom is te wensen
Ueberzeugung,dnqs man erst,wenn man datgœ n rœonstructietotmaatstafwordt
sich in die jûdixhe Zeitgeschichte und gemaakt van hetgeen te lea n is gegeGedankenwelt eingelebt hat, im stande ven in de evangeliën, dat g% n reconist, das Jousproblem mit wissenschaft- structie het evangelie absorbeert, maar
lichen Anspochen zu behandeln'. Deze datde levende beweging én van de evanwijzevan schrijven isnog steedsqang- geliën (en de anderegochriften van het
bu r.Pesch kan daarom tweebladzljden nieuwe testsment)én deguchriften van
verder schrijven n.a.v.hetbekende <Je- het Jodendom in hun boeiend samensusbuch'van Flusser:*. doch istihm gaan worden ontdekt, dat de exclusiviangesichtsseineserstaunlich unkritischen teitvan beide wordtdoorbroken,omdat

Zutrauens zu den Quellen auf weite zijbeide wortelen in hetwoord desHeStrecken hin nur eine harm onisierende ren dataan Abraham isgescMed.
und durch zeltgeschlchtliche Kenntnisse
verbreiternde Nacherehlung #elungen' Ben Hem elsoet

(P.32).
3 Jesusin den Evangelien.Ein Symposion mitJosefBlinzler,Heinz Geist,PaulHoffmann,

HerbertLeroy,FrnnzMussner,RudolphPesch und GerhardVoss,(StuttgarterBibelstudien
45),Stuttgart,1970.
4 Schalom Ben-chorin,Broeder Jezus, de Nazarener vanuiteen joodse visie.Ten Have,
Baarn,1971,192 pp.,/16,0 .

Boekbespreking

Binnengekom en boeken,aan hetbegin pJa iedere

rubriek vermeld,worden besproken naarmogel#keid.
I
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Klaus W agenbach, Berlin, 1971, 177 pp.,
D M .6,50.

Sociological contributions jrom Flanders

1969-1970. - De Nederlandsche Boekhandel,Kapellen,1971,188 pp.,BF.250.
Aalderen,Dr.H.J.van,en Dr.<.P.van Thiadens,Dr.#.J.S.en M .J.Smuldersden Hout - De huisarts. - W olters- Aghina - Verpleegkundige van de toeNoordhoff,Groningen,1971,86pp.,/16,50. komst.- Katernen 2000, W olters-Noord-
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Archibald!G.C.- The fàeory ojthejirm. hoff,Groningen,1971/7,23 pp.,j2,50.
jj,Hrsg. - Wir leben in #eF
Penguln Books, Harmondsworth, 1971, Georg Wol
Weltrevolution.- List,Miinchen,1971,191

463 pp-,65 p.

Ci
pBe
oll
a,Carlo M .
u.KnutBoschardt,Hrsq. PP..
völkerungsgeschichte Europas.- P1- W right M ills,C.- M acht en mensen.-

per& Co,M unchen,1971,183 pp.,DM .8. Van Gennep, Amsterdam, 1971, 172 pp.,

Dressen,Woljgang,Hrsg.- Intellektuelle. /10,90.
Konterrevolutionöre oder Proleten? -

(Rotbuch) KlausW agenbach,Berlin,1971, PeterR.Odell
197 pp.
,DM .8,50.
East, Gordon <.,and 0.H.K.Spate - Olie en M acht
The Changing M ap 0/ Asia.- M ethuen, (Au1a),Spectrum,Utrecht/Antwerpen,
London,1971,678 pp.,f 5,75.
Hemels, Dr. Joan - M assacommunicatie 208 pp.,/5,- ,BF.82.
als jactor in degeschiedenis.- RoyalVan De Engelsman P.R.Odell,ex-adviseurvan
Gorcum,Assen,1971,34 pp.,/5,90.

N uscheler,Fr.,H rsg.- Zur Zweiten Ent-

Shell en nu hoogleraar economische geo-

qrafie in Rotterdam,beschrijftoverzichte-

wicklungsdekade. - (Kirche und Dritte lljk de jroeivan de olie-industrie sedert
W elt, Bd. 5), Pesch-Haus Verlag, M ann- 1945.HiJkiest voor een regionale (volgens
heim ,1971,116 pp.,D M .4,80.
landstreken of landengroepen inqedeelde)
Lamberton,D.M .- Economics 0/ Injor- behandeling.Hijgaat in op de rulmtelijke
mation and K nowledge.- Penguin-Books, moeilijkheden die zich voordoen tussen de

H arm ondsworth,1971,384 pp.,60 p.
Peppelenbosch,Drs.P.G .N.en E.Teune
D e werel# derA rabieren.- Romen en

Zonen, Roermond,1971,80 pp.,j14,
90.

plaatsen van oliewinning, -raffinage en

verbruik.Hijbeschrijfthoe door grijsafspraken tussen de oliemaatschappi
gen de
-

U .S.A. en N .W .-Europa lange tild van
duurdere olie voorzien werden dan onder
ling 111.Degrotetaak van Latiins-Amerika. concurrerende omstandigheden verwacht
Staatsuitgeverij,'s-Gravenhage,1971,361 kon worden.Hoe en waarom de machtsPP..
verhoudingen tussen de olieproducerende
Raiser,Konrad - Identitöt und Sozialitöt. landen en de oliemaatschappijen zo ingri
jM atthias Grûnewald Verlag, Mainz, pend veranderd zijn. Hoe nieuwe vind1971,216 PP.,DM .16,50.
plaatsen en nieuwe transportmethoden de
Ruyfer,Dr.P.#.- De 'volgende'groeps- politieke betekenis van de olie aantastten.
leidster.- W olters-Noordhoff,Groningen, Hij schenkt nauweli
jks aandacht aan de
1971,189 pp..
ontwikkelingen in West-Duitsland (dat424/,
Schmidt, Ute und Tilman Fichter - Der vandeWest-Europeseoliewinningvoorzijn

Prebisch,Raùl- Deelgenoten in ontwikke-

erzwungene Kapitalismus.

(Rotbuch), rekcning neemt).
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Aan het aandeel van de ontwikkelingslan- een bankwezen dat geheelin de houdgreep
den in de winsten van de oliemaatschap- is van de overheid,Vatikaanstad metzijn

pijen (m.i.ca.3 mrd dollarperjaar)gaat mysteriesCmisschiendatop dejongstedag,
hijsnelvoorbij.Daarentegen zijn zi
ln be- a1s ieders rekeninj wordt opgemaakt,het
schouwingen over de afzetmogtWkheden saldo van hetVatlkaan aan hetlichtkomt,
van olie in de ontwikkelingslanden goed. maareerderzekerniet').
M etrelevante suggesties voor verdere lite- Ook op de overeenkomsten wordtgewezen,
ratuurbesluithijditprettig leesbareboek. zoals op de rivaliteittussen samenwerklng
EduardKimman
en concurrentie die het bankwezen in alle

landen kenmerkt.Hetvielmijop datvan

de niet-Europeseinvloeden de Amerikaanse
JackDomlnian

The Church ca# theJexz
-/
Revoludon

uitvoerigworden belicht.maarbi
jvoorbeeld
de Japanse niet.
J.J.M eltzœ

Darton, Longmaa & Todd,London, 1971, G.E.Perren and J.L.M .Trim, ed.
76 pp.,50p.

Applicadons0/Lînguîstics

In The Tabletvu 1970 schreefJ.N mînl- selectedPapers0/t
heSecond
an, 'a consultant psycMatrist', een reeks
artikeltjes met a1s algemxn thema: en lnternationalCongres0/Applied
confrontatie van de christeO eid, heel in Zfagufaffcl Camb4dge 1969
het bijzonder de katholleke kerkgemeen- Cnmbridge University Press,Cambridge,
schap,met het fenomxn van de seb uele 1971,496 pp.,f 10,
-.
revolutie. Ze trokken de aandacht. reden
W aarom de schr.ze tNans i: brochurevor:a

uitgaf,mettoevoee gvanéén hoofdstukje. In dezebundelziln 52van dein hettotaal
In 76 kleine bladzkden kan niet allesge- 146 prae-adviezen van hetcongresopgenozegd worden watop hetonderhavigeonder- men.a laten Zen dat de taalwetenschap
werp betrekking heeft,maarwatde auteur nieteen in deluchtzwevendgeheelis,maar
eroverzegtisvan belang.Hetiseen wi
js datze voortdurend te maken heeft metde

en evenwichtig boekje, geschreven in een praktilk van de vormreving van de taal.
open geesten metkennlsvan zaken.
Natuurlijk speeltdaarbijdeoverzettingvan
A.v.Ko1
wetenschappelilkeen spreektaalin computertaaleen groterol.Maarook ishetvaststellen van nieuweschriftsoorten voortalen

PaulFerris

M en and M oney
FinancialEurope TH ly
Pelican Books,Ha= ondsworth,19702,
310 pp.,8/-.

van volken in ontwikkeling nog altijd een

urgente zaak.De problemen van lexicolo-

gische systemen zijn nog vervan een oplossing. Deze bundel laat zien welke toepassing de vaak nog onvolmaaktetheorieën

nu alin de praktijk kunnen hebben.Het
wordtdoorallesduidelijkdatereenvoort-

Schrijver is langs talloze Euroyese finan- durende wisselwerking bestaat tussen linciële instellingen gesjouwd om mformaties
teverzamelen voordezedocumentaire(weinig ci
jfermateriaal:maar goede duideli
jke
beschrijvingen).HiJginggrondigtewerk en
kwam erkennelijk zelfsachterdatNederlandsebankbiljetten nietmogen worden afgebeeld,wantzijnillustratorsloegzeop de
kaft keurig over.

guistiek en dageWks leven in politiek en

wetenschap.De tweedeling van de wetenschap dwingt er toe methoden te vinden

waardoorenerzi
jdsdetweehoofdtalen snel
in elkaar omgezet kunnen worden,terwijl
anderzijds de sprekers van die hoofdtalen
op een of andere manierin contactmoeten
kunnen treden metde sprekers van andere

De lezer krijgteen goede indruk overde talen.Hetis een bekend feitdatenerzijds
wi
jzenwaaropgeldenkapitaalstromenin en reeds lang wordt gezocht naar methoden
tussen de Europese landen worden afgewik- om snel Engels aan te leren,anderzijds
kelden op desterkeplaatselijkeverschillen naar algemene meloden om snel een
die zich daarbi
j aftekenen.Engelud met vreemde taalte leren.Deze politieke noodzijn liberale bankwet, Neerland met zijn zaak ontwikkelde een complete linguistische
eerlijkheid (liever veelbetalen aan e n be- taal-technologie,die helaas in ons land bij
lastingconsulent dan knoeien), België met hetnormale onderwijsnog nergenrswordt
zilnbelangrilkerechtstreeh eH edietstromen toegepast.
buiten het bankwezen om. Frankrijk met C.J.Boxhheurne
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groepsdynamica zichtbaar wi1 maken met

GEDRAGSWETENSCHAPPEN

hetoog op een zo praktisch mogeli
jk gebruik ervan.Devraagdiedaarbilopkomt:
ishetwerkeli
jkverutwoordaandepoeps-

dynamica zo'n miimalistisch actieveld toe
Ansart, P/erre ef Anne-M arie Dourlen- tewijzen?lshetgeen vondigeverminking
Rollier - La société,le sexe et la loi.- a1s hetgroepsbesef alleen ingezetwordtCasterman,Tournai,1971,172 pp-,BF.90. zoals hier gebeurt- op het vlak van de
Böckelmann,Frank - Bevrnding van het prestatie? Of- en ditisdan een persoon-

Jcgel#kz levea. - Het Wereldvenster,
Baarn,1971,172 pp.,/14,90.
Broderik,C.B.- Kind,jeugd en Jebulliteit.- (Au1a)Spectam,Utrecht/Antwerpen,1971, 155 pp.,/4,50,BF.73,- .
Buelens,Dr.Jan - Jf#-und Freud,kind

lijkerandbemerkingbijeen dergelijkwerkje
ishetgeen angstaanjagend besef alsje

-

Sdemocratie' ziet functioneren in het licht

Van Cen Onjenuanceerd en OnvoorWaardeli
jk efficiëntleprincim ? Afgezien van dc e
kritische bemerkingen, moet toegegeven

van z#a tqd.- Boom, Meppel, 1971,334 worden datditwerkje z'n nutzalheben
PP.,BF.305.
vooralwie in de maatschappijietstemn-

Gloton,Robert et Claude Clero - L'
acti- ken heeftmetf
groepen'en metgroepen wi1
vité créatrlce chez l'enjant.- Casterman, werken liever dan in groepsverband.
Tournai,1971,212 pp.,BF.90.
Grosh Beatrice and Ronald,Edt.- Radi- EricDeKuyper

calsehool relorm.- Gollancz,London,
1971.348 pp..

Hermanh Dr.H.J.M .- Prestatiemotiej
en/JJlan#,fîngezfnenonderwqs.- Swets

en Zeitlinger, Amsterdam, 1971, 216 pp., J.Claes
f47,50 excl.BTW .

hojfmann,Martin- Die WeltderHomo- De dingen en hun ruim te
sexuellen.- Fischer,Frankfurt am M ain, De Nederlandse Bœ khandel,Antwerpen,
1971,11 pp., DM .18,
-.
373 pp.,BF.275.

M usgrove,Frank - Patterns0/ powerand

authority in eaglfzà education.- M ethuen,
London, 1971,186 pp-, f 1,
-.
Patterson,G.R.and M .E.Gullion.Ned.
bew.F.J.M önks en #. F. Hendriks Problemen met kinderen.- Van Gorcum,

De ondertitelluidt:Een metabletische studie van de perspectivische en van de niet-

perspectivische ruimte.Hierin ligteigenWk
op vri
jnauwkeurigewijzedeinhoud b%10-

ten.S.bedoelt een metabletische studie te
ken.W at discipline en methode betreft
Reiss,Ira - Seksuele normen.- (Au1a), ma
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 249 kan verwezen worden naar J.H.Van den
Berg (omnia opera, allen verschenen biJ
pp-,/6,50,BF.106,
-.
llenbach, Nijkerk). Meer bepaald gaat
Segejiord - Summerhill-Tagebltch.- List, Ca
hetom één aspectvan de ruimtescheppende
Munchen,1971,147 pp..
Smolders,Armand J.J.- Deseksueleper- functie van de dingen in hun eerste strucversîe.- Boom , M eppel, 1971, 146 pp., tuur en ditaan de hand van (kunst-)materie vanafde Renaissance totop heden.Een
BF.198.
algemene elaboratie ervan onder verschilVédrine, Jecn - Les parents, l'école. Casterman,Tournai,1971,176 pp.,BF.90. lende aspecten sam en met de opbouw van
het(nieuwe)begrippenapparaatendenkwijW aelhens,Alphonse D e- La psychose. e (geïllustreerd metvoorbeelden)vormthet
Nauwelaerts, Louvain, 1971, 232 pp., BF. z
eerste deel.Gezien mensen ding onverbre315.

Assen,1971,79 pp-,/7,90.

kelijk metelkaar in relatie staan en beiden

uitnodigen en uitgenodigd worden, correJean-M arieAuhry

Fvel Saint-Arnaud
DynamiquedesGroupes
Editions Universitaires(Psychothèque),
Paris,1970,105 pp..

Handig boekjedatdemechanismen van de

leren veranderingenbi
jdeenemetveranderingenbi
jhetandereen omgekeerd.Ofzoa1sS.zegt:çEnerzijdsin functievan en anderzijds als grondslag van de evoluerende

existentie van de mens,leven de dingen ook
in hun ruimtescheppende functie,een evo-

luerend.bestaanf(p.13).Hetisjuistdege-

schiedenis van dit geschieden dat het ondenverp uitmaakt van de volgende delen.
Aan dehand van dingen van de kunsttoont
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Claesdezeveranderinjenaan.WaardeRe- blijkthetbasistekortvan dehele methode:
naissance meer materlële structuur toonde, erontbreekteen dimensie aan.W ant:waar-

verwijzen dedingen in deBarokmeernaar om die verandering? ln welk kader? MiJ

een gebeuren.In hetneo-classicisme sym- irriteertdeze dubbelzinnigheid:methetuitboliseertde materie begrip en vanafCézan- gangspuntkan ik heteenszijn en ondanks
ne wordtzezelfeen gebeuren.Een bespre- desi
mylificatiekan ik erde bruikbaarheid
king vandezemerkwaardirestudieverwijst van inzlen;maardeuitwerkingblijftsteken
naar de metabletica op zich. Vooral haar in een pragmatisme dat ik jammer genoeg
beginselen (p.93)zijn voormethodologisch geneigd ben Amerikaanstenoemen.Debeonderzoek vatbaar.Boeiend is vooral vast kommernis van S.om de psychoanalyse te
te stellen hoe in heelditwerk hetbeginsel democratiseren (en ik zou eraan toewillen

van deveranderlijkheid aanhetlichtkomt; voegen:dedramatiseren)kan zinvolgeacht
beginsel dat de lezer uitgenodigd wordt te worden;maar wanneer ditinitiale principe
toetsen op zijn (schilnbaar)onveranderlijke gezien wordtin een eng-banaalperspectief,
Umwelt.Van belang is bovendien het op- dat er in de grond niets in Frage gesteld

gebouwde bejrippenapparaatvoor verdere wordt (en dat geefteen eigenaardige bij(fenomenologlsche)benadering.Enkelekri- klank aan de idee van <verandering'waartische bedenkingen doen geenszins afbreuk meedeauteurspeelt),dathet,tenslotteeen

aan de waardevaa ditwerk datzich vooral verbeteren is zonder een ware omschakericht naar gdnteresseerden in geschiedenis, lingspoging om die verbetering waarte maesthetica,antropologie,psrchologie,filoso- ken,dan kan men toch we1vrezen datdeze
fie en bouwkunst.Hetger'
mge aantalen de T.A.we1eens erg frustrerende uitwerking
kwaliteitvan de afgedrukteillustratieseven- zou kunnen hebben.

a1s een specifiek vakjargon verplichten de
lezer tot speurwerk. In wee- il van zijn EricDeKuyper
voornemen nietzozeer de esthetische waarde van de werken te viseren,kunnen sommige appreciaties voor discussie vatbaar

zijn.Tenslotte lijktonshetlaatste hoofd- K.VanAcker
stuk niet dezelfde overtuigingskrachtte bezitten a1s de vorige.Een namenindex zou

Natuurwetenschappelqk essay over

de droom
ook een handigetoevoeginrzijn.
Hopelijk draagtditwerkbP
Jtotdeverbrei- Story-scientia,Gent-Leuven,1970,48 pp..
ding en het verder zetten van het denken
van J.H .VandenBerg.
J.Bekaert

ThomasA.Harris

TheBook o! Choice

In een eerstehoofdstuk vergelijktde schrij-

ver de klassieke symbolische en vaak seksuele droominterpretatie met de natuurwe-

tenschappelijke methode.M etvoorbeelden
van typische dromen toont hij aan dat de
droom op zeer intense wijze de gevoelens
doetbeleven die we slechts vluchtig onder-

gingen tijdens hetrecente waakleven.Heel
overzichtelijk wordtsamengevatwatde na-

Jonathan Cape,London,1970,278 pp-,35/-. tuurwetenschap beweertomtrentde invloed
van de somatische prikkelop de droominhoud.De drieoverige hoofdstukken behanDe ondertitel luidt: TA practical guide to delen zeerkortde modaliteiten van kritisch
Transactional Analysis'. Samen met Eric dromenzoalstwijfelen ofbeseffen datmen
Berne(auteurvandebestsellerGamesPeo- droomt, de droombeelden met o.m. geple Play)isn omasA.Harriseen van de zichtsillusies en gezichtshallucinaties, en
pioniersvan de ftransactionalanalysis',een tenslotte de functie van de droom. Deze
psrcho-analytischemethodediezoveelmo- bestaaterin datzede slapendein staatstelt
gell
jk mensen (ook kinderen) de middelen onderscheid temaken tussen de vertrouwde
wil geven om ze bewuster te maken van en de ongewone prikkels.Dit essay isniet
hun doen en laten.Steunend op een versim- alleen interessant a1s overzichtvan de huipelde Freudiaanse grondbasis, ligt hetac- dige stand van het onderzoek binnen deze
centin de T.A.voornameli
jk op de inter- wetenschap, m aar vooral om dat het de
relatie van het individu m et andere indiviverdreven verering voorde diegtepsychoduen.W anneerS.echtersteltdatde T.A. o
logische droominterpretatie relatlveert.
demensen eerderwi1helpen veranderen dan
zich aan tepasxnen hetdaarbi
jlaat,dan L.W ellens
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ethiek, toch veelal tot dezelfde resultaten

komen.Schrijveronderzoektveleuitlatingen

over de moraal, waarin inderdaad de
grondslag van de ethiek moet worden geAdorno, Theodor <.- M inima M oralia. vonden. Vanzelfsprekend komen ook vrajheid en watdaarmee saSpectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,232 gen a1swaardevri
menhangt ter sprake.
PP.,/6,50,BF.106.
Göntzel,Hans Helmut- Wladimir Solow- C.J.Boschheurne

jows Rechtsphilosophie Ju/ der Grundlage

der Sittlichkeit. - Vittorio Klostermann,
Frankfurt/M -,1968,312 pp-,Ln DM .44,
50,
Kt DM .38,50.

Schleilstein, Jole/ - Kleines Lenin-Wör- Ernesto Grassi
terbuch. - Verlag M arxistische Blëtter, M achtdes Bildes:Ohnmacht der
Frankfurt,1971,80 pp.,DM .3,- .
Vos,Dr.H.de - De bewqzen voorGods rationalen Sprache
bestaan.- Wolters-Noordhoff,Groningen, Verlag M .DuM ontSchauberg,Köln,
1970,231 pp.,DM .16,80.
1971,242 pp.,/38,
50.

Dr.J.J.M ooq

Aspecten van redelnkheid
Wolters Noordhoff,Groningen,1971,

30 pp.,/4,- .
Schrijver onderscheidtverschillende soorten
van redelijkheid,namelijkdecognitieve,de
praktische en de desideratieve redelijkheid.
De studie kan zeker bijdragen totde verduideli
jkingvan eenpaarfundamentelevra-

De titelzegtprecieswaaroverGrassihetin
zil
-n nieuweboek heeft:de ontoereikendheid
van het rationele woord a1s drager van de
gedachteen devoorrang van hetaanwijzende woordê dat een beeldende uitdrukking

blijkttezl
jn.SindsDescartesheeftdefilo-

sofie zich aan de exclusieve waarde van het
rationele denken gehouden.Grassiwi1laten
zien datook hetbeeldend denken,de reto-

riek,een waardevolle denkvorm is en hi
j
vindtdaarvan de meestkenschetsende voorbeelden in het pre-descartiaanse humanis-

me.Zijn betoogbouwthi
jopvanuiteenin-

qen,zoalsdienaarde waarheid.Een stel- terpretatie van hetmoderne(in hoofdzaak)
terairekunstwerk om van Meruittekomen
llnjisimmerswaarindien ergeen redelijke ltiot
een nieuwe interpretatie van het humatwllfelaan mogeli
jk is.Toch vraaqtmen

zich afofdezeschrijvernietteeenzlldigis, nismeen eenherontdekking van zijn actuadoor alleen rekening te houden met analy- liteit.
tische filosofen.Ook biJ M arcuse bijvoor- G .Bekaert
beeld speeltde redeli
jkheid in alzi
jn wer-

ken een grote rol.W i1men werkelijk weten

op welk begrip ditwoord betrekking heeft,
dan za1 m en het onderzoek ook m oeten

uitbreiden tot schri
jvers waarmee men het T.W .Adorno
bi
jvoorbaatoneensiswatbetrefthun stel- Gesammelte Schriften Bd.5
lingen.Dat schaadt immers hun woordgeZurM etakridk derErkenntnistheorie
bruik op ditpuntniet.
D reiStudien zu H egel
C.J.Boschheurne
Suhrkamp, Frankfurt/M ,1971,388 pp..
L.< .Nauta

Argumenten vooreen kritischeethiek
Van Gennep,Amsterdam,1971,122 pp.,
/9,50.

Hetvijfdedeelvan de verzamelde werken
van Adorno bevatzi
jn ZurMetakritik der
Erkenntnistheorie,voorheteerstin zijn definitieve vorm verschenen in 1956 en alti
jd
een beetlein deschaduw gebleven vanzi
jn

AesthetischeTheorh reedsvroegerin de
verzameldewerken ultpekomen,enzi
jnNe-

Een belangwekkende bundel opstellen, gative Dialektik,die ruimerdan in vakkrin-

wa
arbi
jinhetoogsqrinjtdatdeantropolo- qen hun invloed uitoefenden.De Metakrigen en de neo-posltivlsten, ondanks hun tlk is voor Adorno een soort levenswerk
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geweest.Hi
jwerktereedsoyditonde- erp is een artikelvu Peter W .W oodruff over

gedurendeziln studententi
jdm Frankfurten
latergedurendezijnverbWfteOxford,waar
MJ een goed deel van deze tekst neerschreef.HiJbestaatuiteen onderzoeknaar

wathijnoemtTwaarheidswaarde-gaten'.Het
gaatdaarbijom hetvolgende:normaalstelt
mendejuistheidvaneensamengesteldeuit-

spraak vast aan de waarheids-waarde van
de antinomieën van Husserls fenomenolo- de samenstellende delen,die dan Twaar'of
gie. Die Phönomenologischen Antinomîen <onwaar'kan zi
jn.Dezeschrijvervoertnu

wasdan ook detiteldieMJzelfhadvoor- een derdewaarheidswaardein.HiJsteltdat
gesteld. Naast de M etakritik, die Adorno hetnietjuistisdateenzin dienietwaarof
zelfa1seen van zi
jn belangrijkste werken onwaar is,betekeisloos is,zodat ook een
beschouwde, bevat d1t deel nog Drei Jfu- met een dergeli
jke zin samengestelde uitdien zu Hegel,drie gelegenheidsstukken,a1s spraak nietbetekenislooshoefttezijn.Hi
j
men bi
J Adorno van gelegenheidsstukken verdedigtditop grond van een eigen intermag spreken.W = took deze vo= en,zoals pretatievan Fregesleer,maarisblijkbaar
hethele oeuvre,en slmenhangende resec- nietin staatom zi
jn denk%elden metbetie op wat.Adomo zelf'een gewilzgd be- hulp van een voorbeeld watduideli
jkerte
grip van dialectiek'noemt.
W .deM angel

maken.
C.J.Boschheume

John R.searle

A.J.Ayer

Jpeecà Acts

RussellJnd M - re:The AM lylfci
herltage

An o zay in the Philosophy 0/

M acmillan,O ndon,1971, 254 pp., f 3,0 .
Twpg- #e
Cambridge Universlty Press,London,1970,
Dit is en van de hneken waar men met
204 ppv,paper15/-.

ontstellend v*lplezierme bezig kanZîn.
et allen om d: zeldzaam gnMe wi
jze
Hetboekjebehu deltietsmeerdandetitel Ni
waarop de opvallngen van Rusxll,in t10
en ondertitelaanduiden.Vanuitde visie die

punten,en M oore worden slmengevat en

deschri
lveropdetaal.
ontwikkelt,kriti--rt bestreden, maar vooral ook om de vele
hijxnaantalwijsgerigeovertuio gen.Van vraagstukjes die daarbilte pas komen.Onbelang kan het boek'
le ë n als men e n egrl
-pelijkisbijvoorbeeld dediscussieover
logica van de belofte zou willen ontwikke- b
de vraag of de zin Tde huidige koning vu
len. De schrijver is duidelijk sterk door Frankril'k is kaal'onwaar of onzln is.RusAustin beïnvloed en trekt dan ook verder
consequenties uitdiensleer.
C.J.Boschheurne

sellkomttot de condusie dathetonzin is

omdatde negatie <De huidiqe koniny van
Frankri
jk isnietkaal'evenmln geverlfieerd

kan worden a1s de eerste zin.ln feite hebben wijMer te naaken nlet een verkeerde

ontkenningvan hetgestelde.DejuisteontKarelLambert,ed.

PhilosophicalFro:le= in Logic
Some RecentDevelopments

kenning luidt:'hetisniethetgevaldat de

huidige koning van Frankrijk kaal is'of
m-a-w.<er is geen x zo dat x koning van

Frankrijk isen x kaalis'.Hierblijktdui-

eWkdatdelaatstezinwe1geverifieerdkan
D.ReidelPublishing Company,Dordrecht, d
worden zodatdeeerstezinonwaaris.Bijna
1970,176pp.,/38,- .

ogiederebladzijdeiseraanleidingom over
d1tsoortvraagjesna te denken.
M en mag zich afvragen ofdetitelwe1hele- Toch moetmen zi
ch afvrajen ofditsoort
maal de lading dekt en of Mer niet meer filosofieindezetijd misschlen nietwatonsprake is van een doorvoeren vu logische verantwoordelijk is.Ishetnu inderdaada1-

systemen tot in uiterste consequenties of
metnieuwe variaties,dan van fllosofie van
de loyica.Datkan echtereçn kwestie vu
defimtie zijn.De meestevan dezeven opgenomenartikelenbehandelenkaarbijfacetten van de modale logicayBelangwekkend

leen maar een wi
jzevan spreken dieniets
metde werkelilkheid te maken heeftindien
ik zeg: 'van deze m an zou ik zelfs nooit
een tweedehandswagen willen kopen?'Rus-

sellsleven bewijsthettegendeel.
C.J.Boschheurne
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ryk en Benesop hettotstandkomen van de
Pari
jse vredesverdragen.Deze voorvechters
van hetTslechoslovaakse nationalisme wa-

ren adviseurs van de Geallieerden op de
Döbler, Hannsjerdinand - Eros, Sexus, vredesconferentie van Parijs.Galan meent
Sitte.- Bertelsmann,Giitersloh,1971,360 datdezeTslechischepoliticivan hetbegin
PP.,gei
ll-, DM .24,
-.
af weliswaar een consequente nationale
Geschichte derKommunistischen Parteîder politiek voerden - en dus een antiDuits-

Sowjetunion.- Verlag M arxistische Blët- Oostenrijksepolitiekekoers- maardatzi
j
ter,Frankfurt,1971,894 pp.,DM .10,
-.

tevens trachtten met het zicht op latere

Keller,W erner - W ant z# ontstaken het inter-statelijkeverhoudingeneenverzoenenlîcht.De geschiedeni
s van de Etrusken.-

depolitiek voortestaan vooralten aanzien

Rivière& Voorhoeve,1971,408pp.,/32,
50. van Oostenrijk.Derevolutie in Hongarije,

Vaussard, M aurice - Avènement d'une onder aanvoering van Bela Kun, gaf Bedictature.- Hachette, 1971,207 pp-, FF. nesen Masapk aanleidingovertegaan tot
23,- .
Tsjechischeinterventie.Hoeweldezeinterventie de zegen had van de Franse maarKarl//:1
schalk Foch was hi
j weini! succesvol en
erzwakte depositievan beldeTslechosloVersadles- St.Germain - Trianon v
vaakse leiders op de Onferentie.Alhoewel

Ue rvrâ in furo- vor/Ja/zf#
J# ren
R.Oldenburg W rlag,Munchen /W iG
1971,198 pp.,DM .28,
-.
Deze bundelopsttllen behandelt de gevolgen van de vre esverdragen voor deEuro- :e staten na e oop van de Eerste W ereldoorlog.
D: historicus Fritz Fellner besprekt het
problem va de 'Diktatfrieden'l zoals de
Vrede vu Versailles door sommlge Duitse

deanti-bolsjewistischemotieven zekerdx r

W ilson geacœptetrd werden.
Peter Hanàk schildertdepositie van Hon-

gari
je in hettotaledesintegratieprocesvan
de Dubbelmonarchie.Hi
j doet dit va uit
de gea urtenissen in hetjaar 18# en de
'Ausgleich' van 1867: Mj meent dat het,
in deze periode gdntroduceerde, duaDsu-

sche staatsu td de mogeWkheid schiqp

voor xn nationallstische ontwikkeling,d1e
evenals in de andere landen van Europa
dermate sterk was dat zelfs de internatiohistodci(afgezien van de politici)we1%- nale arbeiderssolidariteiteen fictie bleek.

schreven is.Hijmeentdathetdecretertnde W infried BaumgartvergeWktdeverdragen

karaktervan dea vrede nietzo zeerlag in van Brest-Litowsk en Versailles.Hetis een
de aard van de G palingen als we1 in de originele maar we1 wat barokke bijdrage.

manier waarop de Duitse en Oostenrijkse Ongetwijfeld isBaumgarteen erudietMsdiplomaten G handeld werden.Ten aanzien toricus,hetis alleen jammer datzijn bevan de G handeling van de Oosteuropese toog aan helderheid inboet,omdathiJdit
staten merktFellnerop,datClemenceau en zonodig moetbewi
jzen.Zijn these overde
W ilson verschillende uitgangspunten had- relatie politici-militairen tijdens de Eerste
den: Clemenceau wenste de vorming van Wereldoorlog is overigens zeer de m oeite
een ring anti-D uitse pro-Franse staten, waard. 'faar de mening Van Baumgart
W ilson wilde deze staten gebruiken a1sdsm wordt een der verschillen tussen BresttegenhetBolsjewisme in Rusland.Inbeide Litowsk en Versailles verklaard doordat in
gevallen wensten deze staatslieden het na- Duitsland hetkoppelLudendorff-Hindentionalisme te gebruiken ten bate van eigen burgdefeitelijkemachtbezat,öökin poli-

qolitieke doelstellingen.Ditzelfde nationa- tiek opzicht,terwijl de uiteindelijke polihsmemaakteeen em
'deaan deOostenrijks- tieke beslissi
ngsmacht in Frankrijk, onHongaarse Dubbelmonarchie.Het nationa- danksde machten invloed van M aarschalk
liteitenprincipe van W ilson cov icteerde Foch,bleef aan de burger-politici.
met devormlng van de Tsjechische staat F.Nieuwenhof

waarin een belu gri
jke Duitse minderheid

werd ondergebracht. Fellner verzet zich EdlnundIons,ed.
tegen de opvatting als zou dit minoriteits- Politicaland SodalThoughtin

probltem cn 'vergeten'probleem zi
jn,ja
a1s zou het probleem van de Duitse min- Am erica 1870 -797p
derhedendeannyetzijngeweesttothetent- W eidenfeld and Nicolson,London, 1970,

staan van de Tweede W ereldoorlog. Te- 227 pp.,E 2,- .
rechtnoemthijeen deryelijk oordeel'on- Ditboek iseen bloemlezing uitde Amerihistorisch'.G n anderebijdrage,van Kolo- kaanse politieke en sociale literatuur van
man Galan,bezietde invloed van Masa- precieseen eeuw.
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Zulke bloemlezingen hebben hetnadeeldat W ilhelm I door willen voeren, meer nog
de verschillende schrijvers,wier werk erin het probleem van hetregeren en belasting
wordtaanjehaald,niethelemaaluitdeverf innen en uitgeven zonder goedkeuring van
komen.ZiJvormen een soort parade die in de volksvertegenwoordiging, heeft al een
een betrekkelijk sneltempo voorbijtrekten hele stroom van literatuur losdoen komen.

waarvan men iedereman afzonderlijk nauweli
jkskan opnemen.Datgeldtheelinhet
bilzonder voor déze bloemlezingz die op
nietmeerdan tweehonderd bladzljden niet
minder dan vijftig auteurs aan hetwoord

Enkelevan demeerrecentewerken zijn te

vinden in een beknopte bibliografie achterin.De uitgekozen teksten,veelal genomen
uitde handelingen van hetHuisvan Afgevaardigden, hebben vooral tot doel de

laat.
standpunten van dediverse partilen in het
Een voordeelvan zo'n bloemlezing is ech- conflictte illustreren - en de ontwikkeling
ter, dat deze auteurs ondanks de krappe van die standpunten.
m
ruimte die zi
j ieder toegemeten krijgen, MarcelChapp'

meerkanskrijgen hun eigen zegje te zeg-

!
en dan in samenvattendehandboeken.En
Juist op het terrein van het politieke en TrauteAdam
sociale denken,waarin zoveel heeft afge- DerEinfluss hell
enistischerFûrstenhangen van de zeggingskrachtder contem- spi
egelauf den Versuch einer rechtyoraineschrijvers,kanzelfseen klein stuk- lichen Fundierung desPrindpats
leuithun eigen werk hetinzichtverruimen durch Seneca
m deplaatsdiezijinnnamenin hetdenken
van hun ti
jd.Men zietdeze mensen v* r ErnstKlettVerlag,Stuttgart,1970,148 pp.,

zich.Mensen a1s Heny George,Edward DM.27,- .

Bellamy, W illiam Jennlngs Bryan, Oliver
W endell Holmes, John Dewey, Franklin
Delano Roosevelt, Booker T.W ashington,
M encken, Stokely Carmichael en al die
anderen.Mensen nietalleen methun eigen

ideeënmaarookmethuneigenstijlen hun

Deze elfde band in de reeks 'KielerHistorische Studien'kan ondertwee aspecten beschouwd worden.Ten eerste onderhetfilologische aspect:welke betekenis wordt aan
een begrip als clementia gegeven en langs

welkewilzekomtschr.tothaarconclusies.
aar naast dit specialistische aspect is er
Daarkomtbij,datdesamenstellervan de- M
nog het algemenere historische: hoe kan
eigen temperament.

ze bloenûezing,Edmund Ions,lectorin Ox-

men aan de hand van dit geschrift van
a tot een beter inzicht komen in de
de lezertoch een zekere samenhang te wij- Senec
zen tussen al die verzam elde fragm enten. opvattingen overhetprincipaatop de helft
Zi
jn inleiding van amper twintigbladzijden van de eerste eeuw.De tegenspraak die er
behoorttotde allerbeste die men Zch bij in het geschrift van Seneca te constateren
zo'n bloemlezing wensen kan.In zijn be- valt(wantde clementia kan betekenen de
perking toont hij zich een meester. De welwillendheid van de keizer die ziln a1wijze waarop hi
jde componenten van het machtdragelijk wi1maken voorde onderpolitieke en sociale denken in Amerika sa- danen,maarboven dewetten staat,ofjuist
menvat en al de door hem aangehaalde een norm,verbonden met iustitia,waaraan
auteurs in het kader van die slmenvatting ook de keizerzich tehouden heeft)duidt

ford,erduchtig hetzijnetoebijdraagtom

plaatst,is eenvoudig subliem.Die inleiding op de moeilijke,onduidelijke positie van
nciyaatin hetRomeinsestaatsbestel.
alleen reedsmaakthetde moeitewaard het hetpri
ne republlek isimmersnooitformeelafgeboek ter hand te nemen.
schaft,eris slechts eennieuwefunctienaast
HansHermans
gekomen. Uit de opvattingen van Seneca,
di
e zich spiegdt aan hellenistische vorstenH rgen schlumbohm, Hrsg.

DerVerjasungskonfliktfn Preussen

spiegels,blijktechterdatdenieuwefunctie
zich alveelmeer overde republikeinse in-

1862 -1866
stellingenheeftgelegd,dandatzijernaast
taat.De princeps bli
jkt voor het gevoel
(Historische Texte /Neuzeit 10),Vanden- s
hoeck & Ruprecht,Göttingen,1970,96 pp-, vanSenecaen dezijnen eenechtemonarch
tezi
jn.Bi
jPliniuszienwedezeopvattingin
DM .6,80.
nogradicalerewijzenaarvoren komen:het
In de serie tekstuitgaven ten behoeve van goddeWke karakterwordthiernog onom-

hethoger onderwijs is een bandje jewijd wondener beleden.De invloed van de helaan een kempunt uit de geschiedenls van

lenistische koningsopvatting heeftzich dan

hetKoninkrijk Pruisen.Hetprobleem van ten volle doorgezet.
de driejarig: dienstti
jd, die Bismarck en M arcelChappin
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de de reclame te bcschouwen a1s fhofnar

CULTUURANALYSE

van Koning Klant'(metafoordie totvervelenstoegebruiktwordt)a1sjenietnagaat
in welk <koninkrijk'zich ditafspeelt.In de
feodaliteit? Het begrip informatie-commu-

Keim,Jeln #. - La photoqraphie et nicatie dat AvdM nogal naïef hanteert,
l'homme.- Casterman,Tournal,1971,160 wordtin hetnummervan Communications
PP.,BF.90.
volledig jewi
jd aan de reclame - uitSlater,Philip E.- The pursuit ojloneli- voerig in drle opstellen bestudeerd. Zoals
ness. - Allen Lane, n e Penguin Press, gebruikelijk in dittijdschriftwordtvooral
London, 1971,175 pp.,f 2,25.

aandacht besteed aan het communicatieroces en wordt een soepele,structuralsising the Flak Catchers.- M ichaelJoseph, tlsch geïnspireerdemethode toegepast.Even
London,1971,153 pp.,f 1,80.
uitvoerig worden in twee andere artikelen
onderzoeken besproken die de efficiëntie
van dereclamenagaan op de verkoop.Verderkronieken in verband methetthema en,

Wolje,Tom - RadicalChic & M au-M au-

zoals gebruikelijk,een franco-amerikaanse
Christian BrincourtetM ichelLeblanc

bibliografie.

Les Reporters

EricDeKuyptr

RobertLaffont,Paris,1971,391 pp..

W ie erbehoefte aan heeft390 pagina'slang
kennis te nemen van het cliché-beeld van Helen SwickPerry
dereportera1savonturier,zalmisschien iets

hebben aan deze losse aaneenrijging van The H um an Be-ln
anecdootjesdiedejournalistiekwillentonen Basic Books,London,1970,244 pp.,

inzi
jnParis-Match-heldhaftijheden.Ikkan DM .28,50.
memoeilijkvoorstellen datJournalisten zo

ongeïnspireerd over hun beroep zouden
spreken in Engeland,de V.S.of Duitsland. S'ster heeft metde flower-children de gloEricDeKuyper

rieuze hippie periode van HightAshbug
meegemaakt.Van eenaanvankelijke scepsis

groeidehaar interesse uittoteen echtmeevoelen en meeleven.M aarmerkwaardig genoeg komtdaar niets van over:het is een
A nnevan derM eiden

Ethiek en R eclam e
Ambo, Bilthoven (voor België: W estland,
M erksem),1970,109 pp.,BF.125.
G.Friedmann,e.a.

Les M ythes de la Publicité
Ed.du Seuil,(Communications,no.17),
Paris,1971,190 pp..

saai,dor en prekerig geschrijf.Niettegenstaande vele details lijkthetonechten niet
doorleefd, niettegenstaande de intellectuele

bewustheidblijfthetonovertuigend,ook op
dit vlak. Een verklaring hiervoor kan ik

nietzomakkelijk vinden.Alleenkan ik het
we1in verband brengenmeteen soortgeli
jk
verschijnsel:Edgar Morin's Journalde Calijornie,datongeveerdezelfdelevensprocessen met dezelfde sympathie en vanuiteen-

zelfde (sociologische ofpara-sociolojische)
hoek benaderde, mondde ook uit ln een
krampachtige communicatiedrang. M isschien zouden Swick Perry zowelals Morin
deemoedig moeten bekennen dat,willen ze

Anne van der M eiden begint zijn boekje hun medeleven van binnenuit meedelen,zij
met voorop te stellen dat de reclame niet daarnietde methoden (zelfs danig omgete negatief benaderd mag worden, dat de werkt)voorkunnen gebruiken waarop hun
'reclame nooit op zichzelf staat en nooit gehele carrière (waarschi
jnli
jk voor Swick
geïsoleerd mag bekritiseerd worden'. Een Perry,zeker voor Morin) tot nog toe gelofwaardig startpunt, dat jammer genoeg bouwd is. In bepaalde gevallen loopt de
door S.nid in achtwordtgenomen (één confessiemoeilijk samen metde analyse.
pagina gewijd aan de feconomische noodzaak van dereclame'l).Hetisnietvoldx n- EricDeKuyper
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Deugd,C.de- Hetmetahsisch grondpa-

RoseGronon

troon van hetromantische literaîre denWn. Iokasta
W olters-Nx rdhoff, Groningen, 1971, De Clauwaert,Leuven,1970, 241 pp.,
314pp.,/48,- .
BF.175.

Durzak,M anlred - DfedeutscheZfferlfur

der Gegenwart. - Philipp Reclnm Jun., In lokasta heeft de thus zeventi/arige
Stuttgart,1W 1,468 pp.,DM .22,80.
schri
jfsterd:bitterheid van haarJeugdopD#k, T.A.van - Moderne literatuurteo- ni
e
u
w
doojproefd en getracht= van zich
rie.- Van Gennep,Amsterdlm,1971,163 af te sc
hri
lven.Heterste hx fdstuk isge-

PP../12,50.

dateerd:mei 1*5,het laatste:Juli 19M.

Grimm,Reinhold undJolfHermand,Hrsg. m ze tw* tildsaanduidingen vormen het
Dfe Klanik-Legende.- (Schriften zur raam waarblnnen degeaurtenissen van een
Literatur 18),Athenëum,Frukfurt,1971, kwarteeuw.opgeroepen worden vanuit de
visie van de veochillende leden van de tot
233 pp..
dergang ge oemde aristocratische familie
Hörtling,Peter,Hrsg.- Leporello/Jllfaus on
derRolle.- Fischer Verlag,Frankfurt/M ., der Amalfitanps. Ofschoon Zch afspelend
indefrivoleGlleépoquetijdmetzi
lnmooie
1971,240 pp..
officiersuniformen, statige burgerhuizen,
Koebner,Thomas,Hrsg. Tendenzen deF bekrompen idealen en hardnekkig verborgen
deutschen Literatur zeit 1945. - Alfred gehouden, maar door iedereen gekende
Kröner Verlag,Stuttgart,1971,559 pp..
schandalen, is dit een sombere roman,
Kritisch akkoord 1971.- M anteau,Brus- waarin gri
jsenzwartdedomlnantekleuren
sel,1971,149 pp.,BF.195.
zi
jn.Centraalin de roman staan tante StéKurz,PaulK.- tlser moderne Literatur. phanie,een ongetrouwde moeder,en haar
Knecht,Frankfurt/M ain,1971,269 pp..
enige zoon Roland. Iokasta en Oedipoes.
aarterwi
jldeGrieksehelden detragische
Landell,OlajJ.de- Open dfcAfwoord.- M
lachtoffers waren van hun onwetendheid,
De Boekeri
j,Baarn,1971,38 pp.,/6,90. s
maakt Stéphanie heel bewust en met een
Lömmert,Eberhard,U.A.- Romantheorie. soortduivels genoegen een hele familie tot
Kiepenheuer & Witsch,Köln,1971,407 slachtoffer van haar perverse heerszucht.
PP.,DM .26,- .
Louise Amalfitani(Rose Gronon zelf?) is
Literair akkoord 14. - Bruna, Utrecht/ een kwarteeuw lang getui
je,eersta1skind
Antwerpen, 1971, 176 pp.,BF.70.
datveelvermoedtmaarnletsbegrijpt,later
Pierret,M arc - Voor wJl hoort wat.- a1s volwassen vrouw die nog slechts haten
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1971, 111 pp-, kan,van de duivelse machinaties van haar
tante Stéphanie. Het proza van Gronon
BF.70.
Poesieqlbum 48 - Kri
stian Pech.- Verlag creëerteen wereld in woorden,die onttrokken zijn aan debanaliteitvan hetdagelijks
NeuesLeben,Berlin,1971,32 pp-,90Pf..
gebruik in de communicatie en daardoor
Poesiealbum 49.
- Friedrich Gottlieb Klop- ianders'worden, een vervreemdend effect
stock.- Verlag NeuesLeben,Berlin,1971, gaan uitoefenen.Ditsoortschrijven doetde
32 pp.,90 Pf..
lezer afstand nemen van de werkelijkheid
Poesiealbum,Sonderhejt- Poetensem inar om hem erdan deste intenser mee te con1971.- Verlag Neues Leben,Berlin,1971, fronteren. Het verscherpt zijn aanvoelen
32 pp.,90 Pf..
van waterkan omgaan in hethartvan een
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mens: liefde en haat, trots en zwakheid,
tederheid en wreedheid.Rose Gronon vermag deze gsmma van gevoelens weer te
geven met zorgvuldig gekozen woorden die
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vooreen eigensoortigeontwikkeling.Bijhet
uitblijven van wat je tothet elementaire
wetenschappelijke fatsoen moet rekenen,
disqualificeertzich deze auteurals een mo-

zich aaneenrijgen totklassieke,mooiuitge- dieus-rancuneus meeloper met gretig-opgebalanceerde volzinnen.
zogen maar onpersoonli
jk-verwerkte maatschappelijketheorie-van-vandaag.
J.Gerits

C.Tindemans

BertBrouwers

lnleiding totde literatuursodologie
Boom,M eppel,1971,230 pp.,/15,50.

KlausPezold

M artin Walser.SeineJcArf/fl/ellerf-

scheEntwicklung
tten & T- ning.Berlint-ost),1971,
De F/aoveeliteratuuren de revolude Ru
350 pp,M .7,80.
van 1848
Wilhelm Jo#nnnezSchwarz
Boom,M eppel,1971,270 pp-,/17,
50.
DerErz# lerM artin Fizer
Wie S.metZjn Inleiding bereiken wil,is Francke,Berm 1971,136 pp-,SF.9,K .
onduidelijk.Voorde leek verstrektS.wel

de vitale begrippen,strekkingen en namen, De OostduitserK.Pezold ontleedtde W estmaar de informatie wordt te sterk opge- duitser M .W alser(01927)in een aardige
bouwd vanuit de expertenkennis, terwijl combinatie van methodisch rafelwerk en

voorde(inderdaad indeNederlanden zeldzame) specialist deze horizonverkenning
eenzi
jdig (wantnagenoegalleenmarxistisch,
van Marx-Engels tot L.Goldmann) én

maatschappelijkevuist.Ksfka'sinvloed op

de debuutverhalen,H.M nnns op de eerste

romans (Ehen in Philippsbur', Halbzeitj,
Brechts en Becketts op het drnmatische

overbodig (want yarafreserend en nergens oeuvre worden aangetoond en afgewogen;
fundamenteel kritlsch) uitvalt.Dat levert de werkhypythese leidttotde ontdekking
we1 ideologische duidelijkheid op, maar datWalserm theorieen praxisbezijiseen
geen wetenschappelijkehanteerbaarheid.
eigen variantvan het kitische reallsme uit

S.'stoepassing van zijn werkintentieiswe1 te schrijvcn,vooralsnog zonder definitieve
boeiend,maar aleven ongenuanceerd.M et methode,beslistdegeli
jkerdandedoorsnee1848 als spil wi1hij ook in de Vlaamse criticigeneigd zdn hem toe te stnsn.Peliteratuur golven van wereldbeschouwelijke zolds studie blijft gematigd-objectief (loopt
beweging onderscheiden,metH .Conscience,P.F.van Kerckhoven en E.Zetternam

a1s exponenten.Uiteraard ontdekt hij zijn
eigen schakeringen,intentiesen geloofspun-

tot 1965, bevat dus niet de derde grote

romanDasEinhorn)tothi
jdesedertAPO1968bijW alseroptredendebuitenpartijdige
bekentenis tothet marxisme begintte ma-

ten, maar de bewijsbaarheid daarvan ligt nipuleren tot een ode aan de D.D.R..Zo
1og verbonden metdevooropgezette bedoe-

linjom in eenprojectie-naar-toenten allen
prilze een ideologische differentiëring aan
te tonen.S.draagtwe1materiaalaan,maar

kan literatuurwetenschap er dan ook uitzien.
Schwarz,niet gehinderd door enige m aat-

schappelijke theorie, ontgaat alle begrip
zi
jn visie steunt te zwaar op wathijin zi
jn voorde eigen discussie-aard van W alser;de
literatuursociologische profeten heeft opge-

niet zom aar naïeve maar ronduit domm e

stoken;hi
jbouwtteweinig in vandepoli- paragrafenzijntetalrijkom dezepublikatie

tiek-maatschapyelijke, moreel-ethische en aanvaardbaar te kunnen achten.Vooralhet

didactisch-religleuze basis en ondergrond interview metWalser heefteen ontstellende
van zowelliteratuur a1svolk van hetVlaan- kwaliteit.Onbegri
jpelijk wordthetdan dat
deren omstreeks 1848.M et methodisch ge- H.Karasek berei
d werd jevondenvlug nog

weld neemt S.bilgevolg elders gewonnen een dramatische waardermg toetevoejen;
ipzichten en stellingen zonder meer over. maarzi
n hoof/tuk isdanwe1voll
'nzlcht,
Dezeaxiomatiek isalvastwillekeurig en be- liefdeej
n
k
e
n
n
l
'
s
,
e
n
d
a
t
z
i
j
n
k
e
nme
r
k
endie
hoeft grotere nuancering en een bredere
Schwarz volledig mist.

b
asis,d-w.z.eennauwkeurilerhistorisch1zichtin de Vlaamse realitelten hetrespect C.Tindemans
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LucD evliegher

die zich in de loop van enkele decennia,
tussen 1890 en 1917, hebben afgespeeld'.
De thesis van het boek is: de kunst van
omstreeks de eeuwwende betekenteen even
groot keerpunt in de kunstgeshiedenis als
de renaissance.Alle recente kunststromingen vinden erhun oorsprong.De Jugendstilimmers rekende af methet begrip van

D e Zwinstreek
Lannoo,Tielt-utrecht,224 pp.,481 il1.,
141 tek.,BF.580.

afzonderli
jkekunsttakken en wistede grenZoalswebijdepublikatieHuizen teBrug- zen tussen schilder- en beeldhouwkunst en
ge,deel2 en 3 van dezelfde serie Kunstpatrimonium in W est-vlaanderen, noteerden,
niets dan 1of voor hetinitiatief en de uitwerking ervan door Dr.LucDevliegher,

architectuur uit. Alleen het fGesamtkonzept'telde nog.Een nieuwe betrokkenheid
op de realiteit ontstond hierdoor:van navolging werd de kunstschepper van werke-

maar ook duidelijk voorbehoud voor de lijkheid.Ook alvoelen weveelvoorHofeng-archeologische aanpak ervan. Met het mannsthesis,tochishijernietin geslaagd
deel4 over de Zwinstreek wordt ditvoor- zeop een bevredigendewijzeteadstrueren.
behoud nog scherper.Hoewel in dit deel Alverweerthijzich tegen debeschuldiging,
het interesse voor het bouwkundig object toch lijktzijn boek tezeereen <deduktives
reeds is verbreed en de gégevens meer be-

Spekulieren'en te weinig een '
A nalyse der

vatten dan alleen maargevelbeschrijvingen, Fakten'.
tochkaneensoortgelijke'detaillistische'be- G.Bekaert
langstelling nietmeervolstaan en dringteen
meer structucele studie van landschap en
bebouwde centra zich op.Pas in àulk een

samenhang kunnen deafzonderli
jke objecten van hetkunstpatrimonium gesitueerd en Urban Core and Inner City

een belangstellinq ervoor gerechtvaardild E.J.Brill,Leiden,1967,578 pp..

worden.Hopelijklsdezeuitgaveeenstapm
dezerichting.Eén detail:wewaren blijver- Op initiatief van de sociografische afdeling

rastte constateren datde willekeurige grens van de Universiteitvan Amsterdam werd in
van 1860 overschreden werd voor de ver- 1966 een internationale studieweek georgamelding van de oorspronkelijke toestand niseerd waarin de problematiek van het
van het Casino te Knokke van L.Stijnen stadscentrum aan de orde werd resteld in
en ook voor het Huis van Dr. Debeir te meer dan dertig referaten in een vijftalsecKnokke van H.Hoste.M aarwaarom werd ties voorgebracht.M etenige goede wilkan
het Noordzeehotel van Hoste,eveneens te men de problem atiek uit de titelafleiden:
Knokke,niet vermeld? En zijn er in heel de term 'urban core'wordthierimmers in
destreekjeen anderegelijksoortige<monu- een functionele betekenis gebruikt,de term
menten'u1trecentetijd aantehalen?
finner city'daarentegen in zi
jn geografischG.Bekaert
historischebetekenis,ofzoals in sectie drie

wordtjesteld:dedynamischefunctieversus
de statlsche vorm.Hetlijvige verslajboek
WernerHojmann

laatgeen korte samenvatting toe tenzt men
de conclusievan A.Pred totdezijnemaakt:

etcongres heeft voor niemand jebracht
Von derNachahmung zur Erjindung h
wathijervan verwacht had,maar ledereen

derW irklichkeit

Verlag M .DuMontSchauberg,Köln,
1970,198 pp.,137 afb.,DM .16,80.

heeft van de confrontatie met andere uitgangspunten en methoden we1 iets kunnen

opsteken.Hetcongresen hetboek zijn in
de eerste plaats belangrijk omdat ze een

aantalgeleerden die e1k voorzich een we-

Inzijn inleidingverwijstHofmannnaarzijn tenschap van hetstedelijk milieu proberen
vorige boek, Grundlagen der modernen op te bouwen,heeftsamengebrachten hierKunst(Streven,nov.1966,p.213),waarvan door heeft laten zien hoe eenzelfde prodit een verhelderende snmenvatting van de
grondideeën is.<In plaats van over eeuwen
reikende samenhangen blootte leggen,gaat
dit nieuwe boek de onmerkbare kleine

bleem van zoveelverschillende standpunten
en metzoveelverschillende methoden wordt

benaderd.Pred sprak in zi
jn conclusieniet
ten onrechte van acute comm unicatiestoor-
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nis,subjectieve attitudes en oud-modische
ideeën.M en gaatalleen een beetje aan het
belang van zulk een confrontatie twijfelen
a1smen merktdatnavijfjaarernog maar
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voltooid projectvoor een kantoorgebouw

van de DKV te Keulen uiteen,een gebouw
waarin het idee van een kantoorlandschap

consequent en letterlijk werd doorgevoerd.

bitter weinig aan de situatie van 1966 is Onder de titel Stadtplanung geht uns alle
an wordt een weergave gebracht van de
veranderd.
stand die W oods en Pfeufer op de 14e
G.Bekaert
triënnale van M ilaan hadden opgezet, een
populairevoorstelling van de actuele stedebouwkundige problematiek. Het spel met
woonkubussen 2,26 x2,26 x 2,26 m.van M .
Proiekt
Warhaftigen B.RucciussluitbijProjekt4
4. HarldLudmann
aan.Het stelthetprobleem van de stapelVon der Wohnzelle zurStadtwoning, maar gaat alle knelpunten zowel
van technische,economischeen sociale aard
struktur
dieerzichbijstellen uitdeweg.Hetver48 pp.,132 afb..
slag van H.Job over een ontwerpoefening
aan deTH te Stuttgartop hetthema <thea5. F.< .Kraemer e.
a.
ter voor morgen'paktde zaken ernstig en
G rossraum bûros
kritisch aan:de actuele trends in hettheateranalyseerthijophun ruimteli
jke impli* pp.,79 a1..

catiesen geefterenkele mogelijketoepas-

6.S.W oodsen J.Pjeujer
St# tplanung gehtunsalle an

singen van,die nietzo overtuilend zi
jn.

60 pp., 120 afb..

rie niet als een vrijblijvende utopie be-

Projekt9 tenslotte ishetbelangrl
jkstedeel
uit deze groep omdathet architectuurtheo-

7. M .Warhajtig en B.Rucciu'
2,26 x 2,26 x 2,26 M

schouwt, maar a1s een werkhypothese die
getoetst m oet worden aan een reële toestand.Aan dehand van hethistorische Hat-

60 pp.,383 afb..

nieuwing in feite aan hetwerk gaaten hoe

8. S .Job en R.Ostertag

tingen beschrijft Einsele hoe de stadsverdeurbanistin ditproceskan ingri
jpen.
G .Bekaert

Theater/Jr siorgen
60 pp-,107 afb..
9. M artinEinsele

Stadterneuerung
60 pp.,60 afb..

KarlKrëmer Verlag,Stuttgart,per deel
DM .14,80.

Helm utG ebhard

System ,Elem entund Strukturin
K ernbereichen alter Stödte
Karl Krëm er Verlag, Stuttgart/Bern, 1969,
96 pp.,DM .38,- .
De afstand tussen stedebouwkundige mo-

Projekt,Ideen /Jr die Umweltvon M orgen dellen en stedebouwkundigepraktijk isvaak
isdetitelvan een seriem onografieën,waar- bijzondergroot.De modellen worden opgevan de eerste drie delen vroeger reeds in

steld zonder rekening tehouden metde re-

Streven (feb.1968,p.528) werden bespro- aliteitvan destad,en de grakti
jk opereert
ken.Het ligt in de bedoeling de architec- metzulk een verengd bejnp van destedetuur van morgen te laten zien en ze te bouwkundigewerkeli
jkheld datzedoorintoetsen aan frealistische' voorbeelden en greqeni
n plaatsvantesaneren destadverstudies.H.Ludmann onderzoekteen van de niettgt.Studies a1sdievan Gebhard,ook al
meesturgenteproblemen van dehuidigear- blijven ze beperkttotéén aspectvan het

chitectuur:hoe de onvermijdeli
jke rationa- probleem,zijn daarom zo welkom omdat
lisatie van de bouwtechniek ten dienste ge- zeproberentheorieenpraktijkop elkaaraf
steld kan worden van een adekwate milieu- te stemmen en aan elkaar te toetsen.A an
opbouw,hier dan toegepastop de woning- de hand van een studie van vier dReichsbouw.Zijn voorstellen brengen geennieuwe stëdte' tussen M ain en Donau en in de
inzichten naar voren, maar bezitten het eerste plaats van Dinkelsbuhl, beschrijft
voordeelop een concreetgeval lebaseerd Gebhard,op basisvan architectonische,urtezi
jn.F.W .Kraemersteltzi
jn mmiddels banistische en woontechnische beschouwin-
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gen,hetfsysteem,deelementen en de struc- K unstin Beeld
tuur'die hetfunctiontren van een stad en ChristaSchug-Wille
de evolutie van dit functioneren mogeli
jk
HetByzant#nse r#k
maken.
G.Bekaert
2@ pp.,254 10.,waarvan een grootaantal
in kleur,BF.480.
CarelJ.DuRyvanBeestHolle

Bewertungsprobleme in der
Bauplanung

De wereld v- de Islam

264 pp..275 afb.waarvan een grootaantal
Karl Krëmer Verlag, Stuttgart/Bem , 1969, in kleur,BF.280.
218 pp.,DM .24,80.
Jûrgenschultze

Denegenffee e eeuw

Heteerste delvan de serieArbeitsberichte 264 pp.,233 afb.waarvan een grootaantal
zurPlanunvmethodik,uitgegeven door het in kleur.
Institutf:rGnmdlajen dermodemen Ar- Elsevier,Amqterdnm-Brussel,1970.
chitektur vu de unlversiteitvan Stuttgm .

vathetbijzonderneteligeprobleem van de
evaluatie in het ontwerpproces aan. Een

Tussen Hellasen Romeen de OpkomstvJa

methodische evaluatie is natuurli
jk m aar hetAvondland moetHet :yw nf#aze r#k
esitueerd worden in de serie Kunst ï;
mogdijk indien het ontwerpproces zelf g
wordtgeleed en geformaliseerd.De meeste beeld,een internationale Oproduktie waarbijdragen,o.m.vu J.Joedicke!S.Maser, van nu alleachttiea dden inhetNederlands
B.M.Kohler,zi
jn daaraangewljd.Het!e- verschenen zijn.C.Schug-Wille geefteea
vaardreigtMerweerdatmen hetevaluatle- beeld van deevolutievan deOostersechriqqrocesaltezeerbinnen eentechnocratische telijkellnstyanafhaarontstau inhetanllml
.etbeschouwten deterugkoppeling naar tieke Rome tothaaruitbloeiin deRussische

de ideologische vooronderstellingen terzi
jde ikonen van de 16e eeuw, laatste uitloper
van de Byzantijnse kunst.Hetboek biedt
laat.
een ri
jke documentatie vergezeld van een
G.Bekaert

vlotcommentaardathetmiddenhoudttussen een verklaring van deillustraties en een
situeren van deze in een groter verband.
Ook De wereld van deIslam iseen boeiend
ReinhardSchmidte.a.
boek,uitstekend gemaakt.M eer dan sommige andere delen van de serie voorzietdit
Dr EndederStödte?
in een reële informatiebehoefte. Van de
KarlKrëmer Verlag,Stuttgart,1968,
hand van C.J.Du Ry van BeestHolle,de
133 pp.,gdll.,DM .16,80.
auteurvan De F/le n van hetOudeOosten
uit dezelfde serie, behandelt dit deel de
In deze bundelbijdragen van verschillende islamitische kunstin hetkerngebied van de
auteurs,voor het grootste deelvoorgedra- Islam en in zijn randgebieden van India tot
gen op een <urarcher Arbeitsgesprëch', Spanje.OverDe negentiende eeuw kan niet
wordt het probleem van het einde van de zoveel goeds gezegd worden. Het brengt
stad,of,zoals de ondertitelzegt,fuber die zoalsin alle delen een voortreffeli
jk illuZukunft der menschlichen Umwelt', niet stratiemateriaal, maar vertoont al te veel
systematisch onderzocht,maarin zijn alge- onverklaarbare lacunesen schietvooraltemeenheid vanuit verschillende disciplines kortin devaak onslmenhangende en nietsaan de orde gesteld.Eén thema nochtans zeggende tekst.Goya wordt behandeld a1s
beheerst het hele boek: voor de plsnning een derderangsfiguuren krijgtevenveeli1van het menselijk milieu ontbreekt in de lustraties toebedeeld a1s een Géricault.Het
eerste plaats een visie die,vertaald in we- slotNeuschwanstein wordtterechtvermeld,
tenschappelijke hypothesen,aanleiding zou maar hetCrystalPalace van Paxton komt
kunnen zijntotexperimenten endustotde met geen woord ter sprake, evenmin oveopbouw van een ervaring. De verdienste rigens a1sBeardsley ofM acklntosch,Horta,

vanditboekisbijdragentotdezevisiedoor Guimard enwezouden deWstnaarbeliehetformuleren van utopieën,die een nieu- ven kunnen uitbreiden, een inmmerli
jke
we aanpak van de planning van hetmense- le
emtein dezeoverigensvoortreffeli
jke s:@
li
jkemilitumogelijk moeten maken.
rle.
0.Bekaert

G.Bekaert
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sificatie, stukanalyse, werkingsgeschiedenis,
ibl
ionde
gramfie
,woordenlijst)onvermeld.
D ort,Bernard - Théâtre rëe/ 1967-1970. b
C.
Ti
ans
Seuil,Paris,1971,300 pp..
Duvignaud,Jean - Le làéllre etaprès.Casterman,Tournai,1971,148 pp.,BF.90.

Henderson, Joàn #.- The #rJ/ AvantGarde 1887-1894. - Harrap, London,
1971,173 pp.,f 2,- .
Lyons, Charles R.- Bertolt Brecht. The
despair and the polemic.- Southern I11inoisUniversity Press,Carbondale,1968,165

PP.,$4,95.
M alone, M aureen - The plays 0/ Sean

Theaterm ilanz 1945-1969.
Eine Bilddokumentation iiher die
Bûhnen derD eutschen D em okratischen Republik
herausgegeben von Christoph Funke,

O'Casey. - Southern Illinois Uiversity

Daniel Holfman-ostwald und Hans-

Press,Carbondale,1971,169pp.,$4,95.

Geri# Otto
Henschelverlag.(Ost-lBerlin,1971,392 pp.,

Morlet,Sheridan,Ed.- Theatre 71.-

Hutchlnson, London,1971,280 pp-, gdll., 424 foto's,M DN.39,50.
f 3,
80.

Pabst,Walter,Hrsg.- Dasmodernejran-

zösische Drama.- Erich Schmidt,Berlin,
1971,336 pp.,DM.32,- .
Russell Taylor,J/àn - The second wlve.
Methuen,London,1971,236 pp.,f 2,50.
Sautermeister,Gert- Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers.- Kohlhammer, Stuttgart, 1971, 224 pp., DM .
49,80.

Uiteraard is dit een feestboek.En de laudatio-woorden slagen er meteen ook in in

99 pp.,DM .14,- .

maar houdt zich merkwaardig bedaard en
poneert rustig wat de normen en m aatsta-

deze25jareneenstructureleontwikkellngs-

draad te spinnen:van ethisch-humanistisch
theater over positief constructionisme in
dienstvan een socialistische idee naar een

theaterdatreflectieen bodem wi1zi
jn van
een nieuw wereldbeeld a1s uiting van een

Terayama,Jàu/f- Theater contra Ideolo- ideologische staat. Deze uiteenzetting vergie.- Fischer,Frankfurt am Main,1971, slindtwe1de gebruikelijke grote woorden,

ven zijn geweest en aansluitend - visueel

voorgelejd - de artistieke resultaten.De
LudwigS/llonïl/J

Somnium Vitae H umanae.Drama
besorgt von Dorothea G lodnyW iercinski
(Komedia) W .de Gruyter,Berlin, 1970,
101 pp.,DM .11,- .

nadruk llgtbegrijpelijk op degrote steden
met hun ensembles die de DDR-stijlexporteren:Berlijn,Dresden,Halle,Leipzig,
Rostock en W eimar,maar tevens zi
jn de
kleinere groepen (van Anklam totZwickau)
opgenomen, plus het kinder- en jongerentheateren de arbeiderstheatergroepen.Keu-

rige lijsten vangen de datageschiedenis statistisch op.

De wetenschappelijke aantrekkeliju eid van C.Tindemans
L.Hollonius'drama(1605)bestaaterin dat
deze komedie,in de traditie van de retoriek en de Terentiuscommentaar, een uitstekend voorbeeld is van het protestantse
schooltheater,een leerstuk datnietdor de
geloofsregels uiteenzet maardoorhetexempe1van de fabelwi1inwerken,in een thea-

RenateW agner,H rsg.

DerBriefwechselArthurSchnitzlers

m it M ax R einhardtund dessen M fftralecode diedebarokketraditie(inkunst- arbeitern
historische zin)aankondigt.Opmerkelijk is Otto Mûller,Salzburg,1971,147 pp-,
bovendien dathetplot(desimpeleman die DM .14,70.
vooréén dag koning wordt) totdan toe in
Duitsland enkel a1s epische fabel gefun-

geerd had,terwijl hetreeds het voorspel Brieven,telejrammen,notitiesbegeleiddoor
had geschraagd van b.
v.The Taminq oja ten omvangrljk voetnootapparaat,laten niet
Sllrew.Debegeleiding iszoals gebrulkelijk een blik toein hetateliermaarin hetkan-
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Erich Engel

theaterste Berli
jn.Nooitheefthijeen stuk
ftene erTheaterundFilm
van Schnitzlergeregisseerd.W aarom datzo Schri
He
n
s
c
helverlag,Berlint-ost),1971,302 pp.,
isjeweest,kunjenagaan in dezezakeli
jke
serle onderhandelingen, contractafspraken M .22,- .
en geschillen over repetitie- en premièredata en royalties.Reinhardtwou Schnitzler S.,theater-en filmregsseur,vriend van B.

nieta1sdrnmatisch favoriet,maarom zijn Brecht,éensmedewerkerin dejaren 20en
faam en detijdsconlunctuur,nietom enige bi
tBerlinerEnsemble,vertepenwoordigt
esthetische affi
niteit. Reinhardts houding dejhe
evolutie van de linkse artishe
'ke intellikun jeverantwoordenvanuitziln artistieke gentsia.Hetgeloofin de boodschap en de
code; die ontbreekt Mer uiteraard, maax vorm van het expressionisme wordt weermededoor dezeachtergrondgevechten wordt legd doorde crisissituatie in de (toch niet

hetmogeWk deze code ietsvaster te om- alleen Duitse) maatschappij; de contacten
schri
jven.Datisdan ook hetsmallebelang methetzowelintuïtieve a1s wetenschappevan dezetechnisch voortreffeli
jke studie. lijkemarxismeleveren een nieuw credo op
C.Tindemans

en de periode na de Tweede W ereldoorlog

wordtéén lippendiensten qragmatischeacDr.Wernerschultheis

Dramatislerung von Vorgeschichte.
Beitrag zurD m - /vrgfe des
deutschen klrzflcAenDrama
Van Gorcum,Assen,1971,284 pp.,/49,- .
Nietsystematisch,welide&lvoortbouwend
op Van der Kun's Handelingsaspecten fn

tie voor het geïnstitutionahseerde D.D.R.marxisme.Deze levenstocht is hier opgevangen in Engels' gelegenheids- en plichtwoorden, zowel theoretisch-dramaturgisch

a1spraktisch-qropagudistisch.Zijn zoeken
naareen houdlng in deti
jd brengthem in
dejaren 20toternstigeen indrukwekkende

formuleringentzowelesthetisch-artistiek als

maatschaypeli
lk-politiek;na 1949ishet&n

groot chché, waarin de boze NeuesDeutschland-woorden overheersen.Hetzoe-

isdan voorbi
j,hetgevonden-hebben wordt
eentonig en onpersoonlijk beleden.Intellec-

'ts meer te berichten;artishetdrama (1938),slaagtS.erin een serie tueelvalter me
vastgeroeste dramaturgische opvattingen tiek wordtheteen lange affirmatie van abanalyserend uit de wereld te helpen. Niet stracte mnxlmes.A1s eminente documenten

alleen achterhaaltS.tien netjesvan elkaar zijn deze opstellen boeiend,minder van een

te onderscheiden functies van de voorfabel mensdan van een stroming,een mentaliteit
in hetdrpma;hiJmodificeerttevensdedi- en een generatie.
verse formele methodeswaarmee de toneel- C.Tindemans
auteurdevoorfabelpoogtaanwezig te stel1en in het dram atische actualiteitscentrum :
demonoloog en dedialoog,metvoorbeide
middelen telkensvelevariynten.Analytische JohnOsborne

inzichten weetS.ook tepresenteren bi
jde The N aturalistDram a in G ermany
methodevan degeleideli
jke onthullingvan
devoorfabel(nietbeperkttotdeexpositie) ManchesterUniversity Press,M anchester,
en de actualisering ervan door andere dan

1971,185 pp.,f 2,76.

taalcommunicatieve aspecten (decorbeeld,

rekwisieten). Dat de voorfabel qepresen- Ongehinderd door de stereotypie waarmee

teerd zou (dienen te)zijn bijhetelndevan het naturalisme doorgaans wordt opgevat
deexpositie(eennogvaakgehanteerdvoor- a1s die literairhistorische strominq die de
schrift),wordtafdoendeweerlegd.Hetme- maatschappeli
jk-historische beweglng van
thodisch opnemen van gedramatiseerde
voor-informatie in het handelingsverloop

moet bijgevolg ook worden aangezien a1s
een wezenlijk verschilmethuidige tendensen in de dramaturrie,diejuistde epische
(anti-drnmatische) inlassing wenst aan te

b
renjen alseen bewustepogingom f
historiserlng'van de uit te beelden gebeurtenissen mogelijk te maken.
C.Tindem ans

het proletariaat en het socialisme gestalte

heeftgegeven,bewijstS.datdeDuitseversie (aanvankelijk bijZola zwerend,daarna
muterend naarhetIbsen-profetisme)idealiserend op slechtssmalle rationalistische basishaarinspiratieheeftgezochtin dedeterministische milieutheorie gerichtop de bur-

gerlijke middenklasse. Met de gebroeders
Harten A.Holz a1s pioniersen G.Haupt-

mann als onbetwiste koryfee, gWden de
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nieuwlichtersvlug af (in volstrekthetero- weestmetde maatschappij-en staatsprakgeneontwikkeling overigens)naareen ana- tijkvan hunleneratieen dathun persoonlytisch situatiedrama (aansluitend bijzowel lijkehouding m dezedestructuurvan 'tdrahetklassieke drama-type a1shetpièce bien

ma heeft bepaald. Die houding is er een

faite)datdehandeling(en dusookdeont- van machteloos pessimisme,het Met-meerwikkeling naar een afsluitende,a1s socialis-

zien-hoe,enresiperendondergaaninzwar-

tisch teve- achten toekomst)verwaarloost teuitzichtloosheld,tegelijk daardoorscheren in pessimistische resignatie abstract-me- pe tijdskritiek uitbeeldend.S.onderscheidt
tafysische boodschappen over de eeuwige 3 vormen:het Italiaanse wraakschema (b.v.
mensverkondipt,bi
jgevolg mentaaldichter The Revenger's Trlgedy), het historische
bijhetexpressionisme staatdan algemeen heroïsme-zonder-zl
'
n (Chapman'sBussy-tu wordt vermoed.Ook al is S.'s argumente- gedies)en de Romeinse stof@.v.B.Jonring onverantwoordbeu opt,toch heefthij son'sSejanusj.Debetekenisvan J.W ebster
in zijn synthetische overzichtde grondslag (TheW hiteDevil,TheDuchezs 0//Mal
lo
gelegd voordedm amische intederentie van wordtdan terechtgezien in een afwi
lkend
de literair-maatschappelijke strekkingen. besluit a1s drsmaturgische uitkomst: doorHiermeesluitde studi:gunstigaan bijac- heen de bittere Wdens-en geweloistories
tuele stillhistorische stellingen.
breekthetmloof ié de rede en hd uitzicht
C.Tindemans

op betere tl
-l
'
den.
C.Tindemlnq

RlchœrdLevfn

The M uldple Plotin English
Renaissance Drln e University of Chicago Press,Chicago,
1W1,277pp.,f 4,30.
J.< .Zever

The Tragedy olState
M ethuen,London,1971, 1* pp.,f 0,90.
'M eervoudighegd' van een intrige wordt in
de historische dramaturgienietvaak a1seen
strue lurbevestigend kenmerk beschouwd,
veeleer a1s een technisch tekort.R. Levin
weet dat incidtnted het onrechtvaardige

KennethM uirand S.Schoenbaum,Ed.

A New Cov- nfon to Shakespeare
Studies
Cambridge University Press,London,1971,
298 pp.,f 1,20.
M et 18 Britse en Amerikaanse medewerkers.wi1ditboek een up to date-vervang-

apparaatzijnvandehistorischeCompspl
on
van H.Granville-Barker en G.B.Harrison

(1934).Ditisnatuurlijk enShakesx are-inmootjes:biografie,theaterleven,bdnvloeding, lyriek ti
jdgenoten; Wdskenmerken,
maatschapmWk-socialeachterronden,ide-

van ditoordeelreedsopgeheven werd;zijn eninhoud,scenische geschiedenis,tekstproopdracht heeft hiJ gezien in de systemati- blemen en H itiekevolutie. De liefhebbers
scheontleding van deze eigenschap,voorde
periode van ca 1560 tot1642.Dan is deze

van Shakespeare hebben ondertussen moe-

versnipperinginderdaad eentijds-i.p.v.een

lars.Een deelinformatl
'
e isintactgebleven,
maar de deskundigenkritiek heeft we1 enkele accentsverschuivingen veroorzaakt en
nieuwe aandachtspunten beklemtoond; dat
maakt de hoofdstukken over de tekstge-

auteurssymptoom .S.schem atiseertze,naar
inhoud,functie en effect,in verschillende
tendensen:rechtstreekscontrast,driedubbel
niveau, clowneske antithesis, equivalentie-

ten wilken voor strenr-academische scho-

intriges; hij legt ook de grenzen van de schiedenis,detaalanalyse(zowellinguïstisch
meervoudigheid vasten signaleertstructuur- a1sretorisch)en dehelemaal-nieuweideeënvernielendeaspecten.Zijn excursiesnaarde synthese totzeercorrecte overzichten.W eldubbele handelingsstroom in de Romeinse
komedie weet meteen ook een potentiële

bron voorditmerkwaardigeverschijnselte
suggereren.

licht is dit toch één omissie:Shakespeares
eventuelerelatiesmetde conventiesvan het
laatmiddeleeuwse dranla en de formele
voorbeelden van hetstoetprocessionaalho-

Ook J.W .Leverbeweertzich binnen deze ren reedsbinnen derjelijk panoramathuis.
periode.Zi
jn aandachtisveeleerinterpre- BiJde huidigesnelheld in de Shakespearotatief-thematologisch dan structureel. W at logie valtniette verwachten datdeze visie
vaak in vele tragedits wordt afgedaan a1s hetook zowat4 decennia za1harden,maar
melodramatisch-lrotesk,reëvalueerthija1s in e1k geval heeft deze nieuwe compagnon
bewuste tijdskritlek. Voorop staat dat S. voldoendeduurzaamheid.
oordeeltdatdeauteurshetoneenszi
jn ge- C.Tindemans
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Boekbespreking

kri
jgen.Roosevelt kon na zijn derde verkiezing eigenlijk weinig méér zeggen en
weinig méér doen dan hij al gezegd en
gedaan hâd. Hij hield er we1 een koel
Bernadette.- Varenka.- Het Spectrum, hoofd en een goed humeur bi
l,maar in
Utrecht/Antwerpen,1971,/9,50.
feite was Zjn beleid aarzelend - öök al
Burningham,John - Harkën.- Kosmos, omdat hiJnietwist watRusland en wat
Japan zouden gaan doen. Daardoor ontAmsterdam/Antwerpen,1971,/8,50.
M ISCELLAN EA

Dass schwarze Brett. Almanach 1971. - stond in Amerika een situatie waarin het
KlausW agenbach,Berlin,1971,72 pp..
volk wachtte op hetverlossende woord van
Floriaan en Max de tractor.- HetSpec- een President die met gebonden handen
zat.Rooseveltzelf doorzag die situatie aantrum,Utrecht/Antwerpen, 1971,/9,50.

RoterKalender/#r J#72.- KlausW agen- vankelijkook niet.Hetduurdeeven eerhet
bach,Berlin,1971,M .2.
tothem doordrong,dathijhetmoreleleiJamesM acGregorBurns

Roosevelt.The Soldier 0/ Freedom
1940 -1945
W eidenfeld and Nicolson, London, 1971,
722 pp.
,f 3,75.

derschap over het Amerikaanse volk op
zich moestnemen om het tegen hetNazigevaar te mobiliseren.Het was de ontwikkeling van de oorlog zelfdie hem tenslotte
tot deze erkenning dwong - maar die hem
toen ook vastberaden dit leiderschap deed
aanvaarden.Als de evenknie van Churchill.

rns'boek beschri
jftditprocesin alzi
jn
Dertig jaargeleden vatte professorBurns, Bu
toen nog maar net afgestudeerd,het plan groeistadia.Het groeiproces van een man
op een politieke biografie van de toenmalige Amerikaanse President Franklin D, ela-

die zich reeds een plaats onder de grote

staatslieden van zijn la:d hâd verzekerd

oendeoorlog bejon,naareennöggrotere
no Roosevelt te schrijven.Eerst kort na t
hoogte,waarin hiJeigenlijk een nieuwedi-

diens dood kon hiJaan ditplan een begin mensie aan de presidentiile machttoevoegvan uitvoering geven.Hijdook in detoen de - de dimensie van het moreel leidernog ongeordende archieven van de Presi- schap,nietalleen overzijn eigen volk maar
dent en begon hetmateriaalte verzamelen
de helevrijewereld.
voorzi
jn eersteboek:Roosevelt:TheLion over
ns beschrijft dit alles in minutieuze
and the Fox,dattien jaarlater.in 1956, Bur
verscheen.Daarin behandeldeMJhetleven details,die vooral ook de mens Roosevelt
van de politicus Roosevelt, leeuw en vos

volledi! recht doen. Een ongeloonijk

tegeli
jk, tot 1939. De jaren dus van zijn
vechten tegen de Democratische partijmachineinNew York envan zijn stri
ld tegen

overdezegrotePresidentzijngeschrevenen datzi
jn er heelwat.

de crisisen de wanhoop in hetA merikaan-

boeiehu boek. Een van de allerbeste die
H ansHermans

sevolk.ln ditnieuweboekbrengthijzijn
studie ten einde met de behandeling van
Roosevelt a1s oorlogsleider.

D erhalve
W athi
Jin ditboekvooralduidelijk maakt nr.3/1,juni1971
is, dat Roosevelt in die ro1 van oorlogs- DeWerkgroep Derhalve,Vught,jaarabonn.
j15,- .
leider m oestgroeien.
Gedurende de eerste jaren van de oorlog De redactie van Derhalve heeft zich tot
zathijeigenlijk in een uiterstmoeilijk par- doel gesteld de socialistische literatuur in
ket. In de verkiezingscampagne van 1940, Nederland tot ontwikkeling te brengen en
die hem voor de derde maal in hetW itte wildaarbijaansluitingmetdevooroorlogse
Huis bracht,beloofde hi
jzijn kiezersmet linkse beweging.
evenzoveelwoorden,dathijAmerika niet Het blad is door z'n opzetweinig interesten oorlog zou voeren.Aan de andere kant sant voor de gemiddelde lezer die niet of

echter maakte hi
j er geen geheim van,dat nauwelijksbekend kan zijn met de linkse
hij het Nazisme haatte en a1s een levens- beweging,haar vele stromingen en vele vegrootgevaar voor de Verenigde Staten be- ten.De bijdragen op zich zelfzi
jn welde
schouwde.Daarmeemanoeuvreerdehi
jzich moeite waard,warehetnietdat auteurs als
in een tweeslachtige positie,die auvu ke-

PeterBaay te weinig afstand tothun onder-

lijk verlammend moestwerken op zijn ac- werp nemen.Het resultaat zijn zwaarwichtiviteit, zulks tot groot verdriet van een
man a1s Churchill,die er zich maar alte

goed van bewust was, dathi
j zonder hulp
van Amerika Hitler niet op de knieën kon

tige gedrochten vo1geheim taal.D erhalve is

derhalve een blaadje van en voor nostalgische jonge (?)gelovigen.
F.N ieuwenhof
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SPAREN

* Spaarboekje
* Termi
jnboekje
* Woonsparen

* Rekeningen op korte termi
jn (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 Ieningen
* Beroeps- en Industrieel krediet
* Landbouwkrediet

* Persoonlijke Ieningen en Financieringskrediet
ZICHTREKENING

* Universele Rekening (cheques & garantiekaart)
LEVENSVERZEKERINGEN, RENTEN,PENSIOENEN

DIVERSE
* Reischeques

* Verhuring van brandkastjes

à

-

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. Coppi
eters, het
Davidsfonds, W. De Clercq,J. de Spot,A.Gerl
o, M. Naessens, P. Rubbens, R.
Vandeputte, P. Vandamme, H. Vanderpoorten, M. Van Haegendoren, F. Van
Mechelen,de Vlaamse Volksbeweging.
De voll
edige aktualitei
t zoals u ze zel
f nooit kan verzamelen.
Feiten en meningen doethetvooru!
-

VOLLEDIG:
Feiten en meningen volgt het binnenlandse politi
eke,sociale,
culturele en economische Ieven op de voet en komt elke
maand in uw bus.

-

OBJEKTIEF:
25 verschill
ende dag-,39 week-,55 maandbladen en 5 officiële
parlementaire documenten: all
e strekkingen, alle tendenzen,
kortom alle Feiten en meningen.

-

DUIDELIJK:
Feiten en meningen wordt u gebrachtop een handig quarto-

formaat(21 x 27,5)meteen overzichteli
jke indeling in rubri
eken.
-

BRUIKBAAR:

u krijgteen handige en stevige ringmap waarin u elke maand
de dokumenten kunt opbergen. Op die mani
er is het volgen
van maand na maand van een evoluti
e van de Feiten en
meningen kinderspel.

Feiten en meningen - volledige,objectieve,duideli
jk een bruikbare informatie.

HET ACTUALITEITSTIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN.

Men abonneertdoor450 F (volledige jaargang + ringmap-dossier)te storten op
Prk.155.63 vaq DESCLEE DE BROUWER nv,Wijngaardplein 15,8000 BRUGGE,
melvermelding y,Feitenen Meningen 1971(Sch.C.)''.

Wenstu meerinlichtingen?BeIonsopnr.(050)399.51of399.52.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuwe G racht 24a, Utrecht

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
Oude Houtlei38 Gont-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-BroedersvandeChristelllkeScholen
EXTERNAAT
lNTERNAAT
speeialisatie : Typograaf, LInotypIst,Offset- Dlep- en Zeefdrukker
Monotyplst,Typodrukker,Chemigraaf,Boekbinder,Grafleker
scholing : LagerSecundair Technlsche Schonl
AanvaardIng In 1e Jaar: na 6e leerjaar Lagere School

ln 2e Jaar: na 1e jaar humaniora of 1e Jaar LST
In 3e Jaar: na 2e jaar humaniora of 2e Jaar LST
HogerSecundalreBeroepsschool - HogerSecundaireTechnlscheSchool
IndustrieelW etenschappelIlke School
Aanvaarding na 49 humaniora,3e middelbare of LTS

HogerTechnlsch onderwljs (Graduaaten Technisch lngenieur)

Aanvaarding na HST ofvolledlge humanlora met ofzonderexamen

D E S P EC T A T O R
Eenweekenduitgavediepastbijuw standingencultureleontwlkkeling
W eekendbi
jlage
##De Nieuwe Gids'' - ,,De Antwerpse Gids'' - ,,Het Volk''

lnschri
jvingsmodali
teiten peradres:
Koningstraat 105,Brussel

Forel
straat22,Gent

N.V.SCHEERDERS van KERCFIOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST.-NIKLAAS
SV K
SV K
SV K
SV K
SV K
SV K

TEL. (03) 76.35.03

Asbestcementprodukten
Strangpers-en handvorm gevelstenen
Geglazuurde gevelstenen
Holle Fertvloeren
Marbrabeltegels
Trappen in marmermozalek

M eisl
'e,
W i1je een beetje vcn je vreugde geven aan de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

V erpleegster
zalje zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOG ZR TECHNISCH INSTITUUT VOO R VZRPLZZGKUND:

Capucijnenvoer,39 - LZUVZN - Tel.016 l28:.21

St--Am andusinstituut

lNvsRx..v-exvsnx.Av

onder de Ieiding van de Brleders der christelijke seholen
ST.-MICHIELSSTRAAT 15 - GENT - Telef@@n (09) 25 29 97

Voorbereidende afdeling
LagerOnderwijs - 6 Ieerjaren

Mi
ddelbaarOnderwi
js- Moderne humaniora
-

Wetenschappelijke afdeling A

-

Economische afdeling

Bi
jzonderewetenschappelijke klas
-

- Wetenschappelsjke afdeling B

voorbereidendtot:

Candidaat ingenieur
- Candidaat in de wiskunde
Candidaat in de natuurkunde

Sedert 1870 legt de

Firm a M .H.Lum m erzheim & c o.
-

107.Zeeschipstraat,Gent -
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BEKAERT
Zwevegem

3 i.k- revori-acolleqe
HUNDELGEM SESTEENW EG B1 LEDEBERG

TEL.25.63.48

OUDE en MODERNE HUMANIORA

LagerOnderwi
jsmetafdelingente GENTBRUGGE enMELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inlichtingen en inschrijvingen Tel.(09)25.63.48

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opl
eidingtottechnisch ingenieur
in mechanica,elektronica
en industriële scheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
methetoog op hettoelatingsexamen.

lnstituutvan de H eilig e -Fam ilie van H elm et
Jan Moorkensstrqat95 - Berchem-Antwerpen - Teleloon (03)37.17.
88
M iddelbcarOnderwijs:Oude Humanoric
Grieks-Latijnse cfdeling
Latijn-W etenschcppelijke cldeling
Moderne Humcnoric
Algemeen Vormend Onderwijs
Economische oldeling
Voorbereidende cldeling Kleuterklassen
Z X T :R N A A T
H A L F .lN T : R N A A T
lN T : R N A A T

A L EEN S A A N G ED A C HT ?
O nder uw kennissen is er allicht iem and die m et

belangstelling STREVEN zou Iezen aIs hijhet
voldoende kende.Praat U er m et hem eens over .

W ijw illen ook altijd een proefnum m ersturen.

=

-

-

Personalia
Prof. Dr. Jan Kerkhofs s.j., geboren 1924. Doceert godsdienstsociologie aan de Theologische
Faculteit te Leuven. Secretaris-generaal van het
Internationale Informatiecentrum 'Pro Mundi
Vita'. Adres: Lei 31, 3000 - Leuven.
1. H. van Meurs, geboren 1919. Studeerde geneeskunde in Amsterdam. In 1944 en 1945 vakantie-assistcnt psychiatric in het Wilhelmina
Gasthuis. Na zijn artsexamen in militaire dienst
van 1945 - 1948. Verdere opleiding tot zenuwarts in het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort
en de Valeriuskliniek te Amsterdam. Gevestigd
in Beverwijk vanaf 1951 als algemeen zenuwarts
en sociaal psychiater. Publiceerde in discussievorm 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.

K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent Nederlandse letterkunde aan de Frederik Muller Akademie
te Amsterdam. Literair medewerker van 'De
Volkskrant'. Was rcdacteur van 'Merlijn' en publiceerde enkele boeken met opstellen en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
S. F. Breuer, geboren 1934. Studeert sociologie
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Is als beroepsofficier van de Koninklijke Luchtmacht
sinds enige jaren werkzaarn met het geven van
politieke en maatschappelijke informatie aan zowel dienstplichtigen als beroepsmilitairen van de
luchtmacht. Adres: Ametisthorst 325, Den Haag.
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.

Etienne Dhanis »./., geboren 1905. Sinds 1960
rector van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. Adres: Prinsstraat 13,
2000 - Antwerpen.

Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en NationaaJ
Bureau C.V.P.-Jongeren. Voorzitter redactieraad
'De Nieuwe Maand'. Adres: Van Putlei 13,
2000 - Antwerpen.

Dr. Th. P. M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit van
Groningen f-ociologie en economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6, Huizen.

Ward
Bosnians,
Maatschappelijk
assistent.
Diensthoofd Huisvesting Comitd Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De Ster
56, 2540 - Hove.

Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion en aan het
Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding
en Toneel te Brussel. Stage aan de University du
ThiStre des Nations te Parijs. Programmator bij
de filmdienst van de Vlaamse Televisie. Medewerker 'Kunst- en Cultuuragenda*. Adres: Kapitein Crespelstraat 13, 1050 - Brussel.

Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechten in Nijmegen. Was daarna tot de oorlog
parlcmentair redactcur bij De Tijd, na de oorlog
bij De Maasbode. Hij was secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwctenschap aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algeniene Voorlichting op Curasao. Thans
verbonden aan het R.K. Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding: Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.

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. Medewerker 'K en CAgenda'. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520Edegem.

Ben Hemelsoet, pr., geboren 1929. Studeerde
theologie en bijbel in Warmond en Rome. Is
hoogleraar aan de KTHA te Amsterdam voor
het Nieuwe Testament. Adres: Ruysdaelkade 33",
Amsterdam 8.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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Strategie v//reen open universiteit,p.331
De Uno denktwe1eensaan een werelduniversiteit,die zou moeten bestaan uit

detopuniversiteitenen-institutenvandegehelewereld,zoechterdatiederzijn
eigen identiteiten onafhankelijkheid bewaart.Een dergelijk projectlijktde
auteurtwijfelachtig,nietin staatom hetvacuiim op tevullen waarin normen,
waarden en keuzen in onzetechnologische wereld zich bevinden en dekloofte
dempen m ssen de wereld van dewetenschap en de wereld van dallem an'.

Geld- en bankwezen in Japan,p.339
Japanse banken lenen zelfgeld op korte termijn en gaan datvervolgens op
lange termijn uitlenen aan hetbedrijfsleven.In orthodoxe ogen is dat een
griezeligezaak,maarin Japan gaathetaltijdgoed en degunstigegroeicijfers
van datland zijn mogelijk mede tedanken aan dezemerkwaardige politiek.
W ie het succes van Japan bestudeert,moetzich maarvan zi
jn eigen vooroordelen losmaken.

GerritK ouwenaar en ConstantN ieuwenhuys,p.347
DeditjaarmetdeP.C.HooftprijsbekroondedichterGerritKouwenaarheeft
in hetbegin contactengehadmetCobra,dekunstenaarsbewegingvandejaren
vijftig,vooralmetConstant(vanNieuw Babylon).Deauteurvolgtdezerelaties
op de voet.Constant en Kouwenaar werken beiden experim enteel,proefonder-

vindelijk;zijbeproeven hetonmogelijkemogelijktemaken.Verf,alfabet,lijn,
vorm en kleur worden aangewend om de m aterie te beelden en zo iets nieuws
te m aken.Tekens in de taal,tekens in de t*
1J
*(j.

Operfilosojie,p.360
Hetverschijnen van de Engelse editie van Stegmzlersboek over moderne
stromingen in de D uitse,Engelse en A m erikaanse filosofie is voor de auteur
aanleiding om zich kritisch te bezinnen op enige van de doeleinden van de
filosofie:grondslagenonderzoek en tExistenzerhellung'.De paradoxaliteit van

dewerkelijkheid leidttotspecifieke moeilijkheden voorde filosofie.

Theaterwetenschap,p.367
Watzoutheaterwetenschapkunnenenmoetenzijn?Deauteurgeefteenprincipiëleuiteenzetting,die slechtseen terreinverkenning wi1zijn.De irrationele
benadering van hetcomplexe verschijnselttheater'moetvervangen worden
dooreen system atischestudie,waarin hetwezen van hettheaterwetenschappe-

lijkwordtblootgelegd.Alleenzo krijgthettheatereen theoretische fundering
en kan hetgecontroleerd worden op zijn effectiviteit.

R.M .Rilke en de Vlaam se Ietteren,p.376
H etligtnietin de bedoeling van dit artikel na te gaan welke invloed Rilke

gehadheeftop Vlanmseschri
jvers,maaralleen hoeRilkezelftegenoveronze
letterku deheeftgestaan.Op heteerste gezichtwasdatenthousiasten begrijpend.Maarbijnaderinzien blijkt,vooraluitdecorrespondentiemetdevertalerKippenbergen diensvrouw,dathijernietzo veeltijden belangstelling
vooroverhad.

Overhetboek vln Jan Foudraine,p.384
H etboek van Jan Foudraine is een tbest seller'geworden,om dat het m es van

de auteurdiep snijdt,radicaaldiep,ook in eigen vlees,omdathijaanschopt
tegendereputatievanberoemdevakgenoten,omdathijinzijnweergavevande
belevingen van gekluisterde m ensen de lezerontroert.D e auteur van ditartikel
geefteen kritische bespreking eerstvan hetboek en vervolgensv= de veranderingen in de psychiatrische hulpverlening die m etde opvattingen van Foudraine
sanaenhangen.

Strategie van een open universiteit
R ichard Foqué

Deinteracties,wisselwerkingen en contacten tussen demensen zijn omgeving- zoweldemetafysische,natuurlijke als<kunstmatige'omgeving beschrijven demenselijkeruimte:deruimte waarin demensleeft,waarin
dynamisch wisselende cultuurpatronen zichtbaarworden.De technologie is

hierinœnlevensnoodzakelijk elementgeworden.Dagelijkswordenwijmeer
afhankelijk van dtechnische'middelen.Ze zijn netals zuurstofen vod sel
œn onmisbare levensvoorwaarde geworden.

TechnologieconstitueertmHedemenselijkeruimte,zeiserœn wezenlijke
dimensie van, ze vormt en vervormt deze ruim te. M aar merkwaardig

genoegleidtdittoteen catastrofaallijkendesocio-technologischeparadox.
Oorspronkelijk een werktuiginhanden vandemens,om controletekrijgen
overzijn omgeving,schijntdetechnologiezelfoncontroleerbaarteworden,
uitdehand telom n.Hetisalhelemaaleen gemeenplaatsgeworden te zeg-

gen datwebezig zijn onszelftewurgen methettouw van wetenschap en
techniek,datonseen gigantischecrisiste wachten staat.Vooralnu deClub

van Romeditallesnog eensmeteen zijhetdiscutabel- computersausjeheeftovergoten,isernietveeloriginaliteitmeervoornodigom nog
maareensdedoodsklok tegaanluiden overdezefaillietewereld.Datisdan
ook nietde bH oeling van ditartikel.W e1wi1heteen korte analysem aken
van enkele gd achtenpatronen en mechanismen die aan deze crisis ten
grondslagliggen,om van daaruitietste zeggen overdero1welkedeuniversiteiterin kan spelen.W e zullen toteen <open'universiteitmoeten komen,
watiets anders isdan een W erelduniversiteitzoals die voorgesteld wordt
doordeVerenigdeNaties.W atbetekentdaten hoewordtdatgerealiseerd?
Ik probeer daartoe enkele aanzetten tegeven en een mogelij
kestrategiete
ontwerpen.

1 Ditartikelsteuntop een lezing,Socio-Technology orSolving the Paradox, gehouden door de auteur op het t
W orld Federation of Scientific W orkers-Symposillm',

14-16 juli1971,Enschede.
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De vertechnocrate universiteit

De staische en ambachtelijke samenhang tussen technologische vernieuwing en sociale verandering is voorgoed verdwenen op het einde van de

18eeeuw.Detijd dieverloopttussenhettheoretisch wetenschappelijk concept,de technischerealisatieen depraktisch economischetoepassing,isop
ditogenblik nietalleen uiterst klein geworden,maar smoorttevensin de
kiem hetermee gepaard gaande sociaalveranderingsprocesz.Onze politie-

ke,economischeen socialestructuren zijn nietmeeraangepast:zekunnen
hettechnisch-wetenschappelijkeontwikkelingsprocesnietbijhouden.Superspecialisatie,fragmentatievandekennis,een rechiijnigverticaalonderwijssysteem,ontoegankelijkheid van-en monopoliesop georganiseerde informatie hebben een maatschappijgecreëerd waartechnische wetenschappelijkheid hetwachtwoord isgeworden.De wetenschap wordteen nieuwe
religie3;deuniversiteitenzijnhaartempels,degeleerdenhaarhogepriesters.
Deklooftussen dewereld van dewetenschap en dewereld van dalleman'is
zo grootgeworden,dat van een echte terugkoppeling van de wetenschap
naarhetsocialeveld,waaruitze toch isontstaan,geen sprake m eeris.De

universiteiten zijn devestingen en zelfsdepromotoren geworden van deze
tonwerkelijke'paradoxale situatiewaarin onze cultuurzich bevindt.
Deuniversiteiten hebben hun voornaam ste kenmerk verloren:hun univer-

saliteit.Zezijn nietalleenonderlingverdeeld maarook inzichzelfgesplitst
in faculteiten,centra,departementen,scholen,mensen,specialiteiten,on-

derzoekprojecten,budgetten.Hetzijn uitsluitend intellectuelevoM selautomaten geworden voorduizenden studenten,diezo snelmogelijk klaargestoomd moeten en willen worden voorœn plaatsje in de 'Organisational
W orld'.SteM s meer m ankracht,geld en uitrusting wordtverbruikt voor
onderzoek datalsmaarm eergespecialiseerd wordt.W ecreëren op die manier een elite van specialisten,bezitters van hoog geconcentreerde kenis,
hanteerders van een onbegri
jpelijk vakjargon.Ditmoetop korte termijn
leiden toteen verstarring van de positiesen een scherp onderscheid tussen
de mensen-die-het-anemaal-weten,en de tniet-weters',een nieuw proleta-

riaat.Ditverschijnselwordtnogversterktdoorderolvandemassamd ia
inhetonderwijsproces.Demediahebben deformeleopleiding indeschaduw gesteld en <onderrichten'en <vormen'demeestejongemensen in hun
vormingsjarenophun eigen manier.Onophoudelijk vormen en schaven zij
2 Cfr.R.Foqué,M ens en Technîek.Grondslagen voor een sociotechnologîe, in In-

termediair(België)2ejrg.(1971),no.16,pp.13-15.

3 De analogie tussen religie en wetenschap is scherp doorgetrokken in C. F.von

W eizm'cker,TheRelevanceOJScienceCreation cn#Cosmogony,1966(Ned.vert.De
draagwqdte van de wetenschap,Pantos-koop,Amsterdam).
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depubliekeopinie,massificeren zijkennisop wereldschaal,zonderdatdie
kennisoverdrachtwetenschappelijk gecontroleerd wordten in een globale
visiezit.Deenigewaarborgdiehetpubliek heeftomtrentdejuistheid van
de boodschap,ishetdwaarheidskarakter'van hetm edium .Datiseen pover

surrogaaten eengevaarlijkehefboom voormanipulatie.Juistdeuniversiteiten en deacademicizouden moeten zorgen voordievisieendiewetenschappelijkecontrole,om op die manier opnieuw hun educatieve taak waar te

nemen ten batevan dehelemaatschappij.In feitebeschouwen zijditprobleem meestalalsdonacademisch',ze blijven lievergerichtop hetonderzoek van waarhM en die alleen in de verbeelding van de academicus be-

staansvervan derdleleefsituatie.Zijvergroten aldusde kloof:<'
rhegap
haswidend between whatisoffered from behind the lectern and whatis
demandH by those who sitin frontofit'4.
Over de alomtegenwoordige onmachtvan hetindividu tegenover de technologische ontwikkeling,de aanzwellende stroom van geweld die onze pla-

neetoverspoelt,de toenemende eenzaamheid doorde verstH elijking,het
uithollen van desocialeverantwoordelijkheid doorhetverliesaan gemeenschapsbeleving,hetfailliet van ons sociaal-economisch systeem ,de dage-

lijkse rekening van chaosen oorlog,hetoverduidelijkebesefdatalonze
methoden om decrisiste overwinnen falen,overdatalleszwijgen deuniversiteiten en de academischewereld altegemakkelijk.Ofwlllen zeniets
zeggen.Zoals de rector van Harvard bijvoorbeeld,die in één van zijn
openingsrH es zei: <our purpose is to invest in places that are selfishly
good forHarvard.W e do notuse ourmoney for socialpurposes'.
Gecompromitteerd door contractresearch voor regering en industrie,heb-

ben de universiteiten duidelijkgekozen voortechnische problemen.ln de
oplossing daarvan zijn zedan ook weergaloos.M aarze kunnen nieteen
maatschappijverderhelpen die steedsmeerlijdtonderproblemen dienog
voorzege efinieerd zijn algecompliceerd worden doorandere,die alte
sim pelwaren opgelosts.

Demoeilijkhedenontstaaninderdaad in detussenzones,hetniemandsland,
wam oor niemand is opgeleid.En zo worden we opnieuw gœonfronteerd
met de socio-technologische paradox.W aarom zouden we ons bem oeien

metproblemen waarvoorwe nietzijn opgeleid om ze op te lossen? De
specialisttrektzich terug en voeltzich comfortabelin zijn eigen kleine,
goM omlijndewereld,dewereld waarmeehijvertrouwd is.Hijhoudtzich
allœn bezig metproblemen binnen zijn eigen referentiekader.Problemen
4 ClarkKerr,op een bijeenkomstvan hetCenterforDemocraticInstitutions,U.S.A.,
1966.
5 W .Arrowsmith, The creative Unlversity, in Creatlvîty, ed. by J.D.Roslansky,
M ass., 1970, pp. 53 -78.
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diedaarbuiten vallen,verwaarloosthijofzebestan gewoon niet.M .a.w.
de wereldproblemen worden door de universiteit ttechnisch' benaderd,
d.w.z.een probleem wordtopgesplitstin deelproblemen; die worden één
voor één apart aangepakt en daarna weer samengevoegd, wat dan een

wetenschappelijk experimentheet.Die techischebenadering weerspiegelt
zich in de hele universiteitvan vandaag,zowelin haar inhoud alsin haar

structuur:een typisch verticaalopgesplitstnetwerk van verantwoordelijkhedendielopen langseenautocratisch gecentraliseerdemachtslijn.Zo isde
universiteit hetspiegelbeeld geworden van de georganiseerde technocrati-

schemaatschappij.

De interdiscèlinaire mythe
In ditperspectief isinterdisciplinair teamwork dan ook een m ythe,uitge-

vondendoordespecialist,teneindezijneigen gespecialiseerdeposiienog te
versterkenenonmisbaartemaken.Interdisciplinariteitschijnttegenwoordig
dehokus-pokuspasse-partouttezijnvooralleproblemen.Maardeefficiëntiedaarvanlijktmijergtwijfelachtig.W atschietenwijermeeop a1sspœialisten samen rond de tafelgaan zitten en de problemen <interdisciplinair'

gaanaanpakken,alsdatnietsandersbetekentdan datiedervanhen blijft
denken vanuitzijn eigengespecialiseerdedisciplineen dedaaraan verbonden stereotiepen?6.Iedervan hen zetde problemen,die naarzijn mening
toplosbaar'zijn,netjesop een rijtjeen paktze individtleelaan,maardat
zijn dan nog zelden deproblemenwaaronderwetelijdenhebben.
Hoeingewikkeldereen probleem is,denktmen,destecomplexermoetook

deorganisatiezijn dienodig isom datprobleem op telossen.Ditiseen
gevaarlijk uitgangspunt,een redenering dietypisch isvoor een technische
mentaliteit.
Ditisdan ook één van de grootste bezwaren die men kan aanvoeren tegen
het concept van een werelduniversiteit zoals dat is voorgesteld door de
UN07.Die werelduniversiteitzou moeten bestaan uitde topinstituten en

universiteiten vandegehelewereld,zo echterdatiederzijneigen ideniteit
en onalankelijkheid tenaanzien van onderzoek en onderwijsbewaart.De
-

werelduniversiteitzou alleen zorgen voorhetframe en de orgaisatie.W e1-

nu,hetnutvan œn dergelijk instituutlijktmijzeerrelatief.Hetopzetlijkt
mezelfsgevaarlijk:hetdraagtvan meetafaan dekiemen in zich van œn
6 S.Beer, in D ecision a?zd Control, J.W iley, London, 1965, onderscheidt in het
stereotiepe specialistische denken 4 categorieën: a-priori-denken, autodtair-denken,

repetitie-denken,puurwetenschappelijk-denken.
7 AbdusSalam,M emorandum on a World Unfvcrzffy,in Bulletin 0/Atomk Jcfentists,maart 1970.
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bureaucratisch,a-m litiek en sterielgevaarte,nietin staatom ook maaréén

van deurgentewereldproblemen in zijntotalecontexttestellen,laatstaan
op te lossen.Een dergelijke organisatie verandert namelijk niets aan de
fundamentele vragen van demensoverwetenschap en techniek en de aan-

wendingervan,overdenormendiehetwetenschappelijkonderzoekbeheersen,overonsdenken over natuur,mens en omgeving.W e schijnen nog
steedste geloven in de lge-eeuwse idee datgeweten alleen m aar te naaken
heeftm etindividuen en niet met instituties.Voor we nog maaraan een
embryo van een werelduniversiteit kunnen gaan denken,moeten we eerst

diefundamentele vragen beantwoorden.Heteerste projectvan een eventuelewerelduniversiteitzou juisteen onderzoek moeten zijn naarditvacuum waarin normen,waarden en keuzen zich op hetogenblik bevinden.
Daarvoorzunen weeen stap terug moeten zetten,destap naaronze huidige
maniervan denken,onszelfvragen stellen overde specialistischedingen die
weaanhetdoen zijn,en zoeken naareen weg om onze uiversiteiten hun
tuniversaliteit'terug te geven.iHuman Culture is faced with the greatest
perilofhistory.The university can and m ustdevise new ways ofcontending with it.Itistheonlyinstrum entIknow ofthatcan do thisjob'S.
Een werelduniversiteit zoals die'door de Verenigde Naties wordtvoorgesteld,kan die universaliteitnietherstellen.Daarvoor isiets anders nodig:
een nieuw soortvan wetenschapsm ensen,een nieuw soortvan technologie.
G n dhumanistic technology'g.
H etiseen misvatting tedenken datproblemen die geschapen worden door
de technologie, alleen opgelost kunnen worden door m eer technologie.
Grondig onderzoekisnodig naardeessentiezelfvan hetmenselij
k bestaan,

demaatschappij,dewetenschap en de techniek en hun onderlinge samenhang.Onze cultuur,die in stukken is gevallen onder druk van de specialismen,moetweergdntegreerd worden.Daarvoor isgeen interdisciplinair
onderzoek nodig, maar transdisciplinair onderzoeklo, door groepen van

mensendie'holistisch'(vanhetGrieksetholon',hetgeheeldatgroterisdan
de som van de delen)en <lateraal'hebben leren denken,mensen die de

menselijkeruimtezien alseen totaliteit.Arrowsmith spreektvan TarcMtectonics':fthe discipline ofthe whole environment'.
Ditveronderstelto.m .datweschoon schip zullen moeten maken metvast8 SnmuelGould,van de N ew York State University,geciteerd doorW .Arrowsmith,
op.cf/.

9H.Skolimowski,Technoloqy,themyth behind therel/fly,in ArchitecturalAsso-

dationQuaterly,London,jull1970.
10 Deze te= wordtook aangehaald doorL.van Bladelin De pretentie van een

unfvcr.
Wfeff,in Jfreven,maart 1971.Van Bladelvermeldtde defimt
'ie van Jean Piaget:TM en steltzich nietm eer tevreden metinteractie of reciprociteitm ssen verschil-

lendedisciplines,maarzijworden allesamen gesitueerd in eengroter,totaalsysteem,
zonder vaste grenzen tussen die disciplines'.
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geroestewaarden zoals<academische'standaards,beoordeling op basisvan

graden,itels,promoties,prijzen ofdehoeveelheid papierdieiemand ooit
heeftvolgeschreven.Kritiek misschien ook op een institutie a1s de Nobel-

prijs,wantwatbetekentdatméérdan een versteviging en aanmod iging
van de impotente academ ische traditie,en van het geloof in de specialisten-oplossing en de monodisciplinaire methode?

H etopenm aken pJa de universiteit
In œn 'holistische'aanpakmoeterplaatszijnvoorbeoefenaarsvanmenswetenschappen en van exacte wetenschapm n,voor md ici,technici,kunstenaars en de <massa',voor allen snmen.Centraalstaatdaarin de vraag
naarwaarden en normen,maardezekunnen nietmeerzoalsvroegera priorivooropgesteld worden.<The quesion ofgoalsis crucialand so too are
values:butthese can no longer be assumH a priori'll.
Ditkan betekenen datwe denorm en en wnnrden diewenu hebben,dyna-

misch en kritisch gaan hanteren,altijd bewustvan hun onvolkomenheid,
en zevoortdurend,in hetlichtvan nieuwe ontdekkingen en veranderingen,

herzien en vervolmaken op een evolutionele basisnaarhet uiteindelijke
doeltoe:een meermenselijke wereld.
Om ditoperationeeltemaken - én om de universiteitom n tegooien naar
buiten,naarhetpubliek toe- ishetmisschien nuttig binnen de universiteit
centra op te richten diede verschillende aspecten van de socio-technologische paradox in hun totaliteiten samenhang bestuderen,op hetniveau van

ideeën,principes,mechanismen,patronen,melodologielz.Zijzouden œn
soortpermanentbewustzijnen gewetenvan deuniversiteitkunnen vormen.
Zijzouden tevenseen om n forum kunnen zijn vooruniversiteiten maatschappij.
Punten diehierbijaan deordekomen,zijn:
1. Onderzoekin diegebiedendienubedreigdzijndooreengeorganiseerde
technocratie,een verouderde politiek en deuil olling van waarden en nor-

men:onderwijs,gezondheidszorg,leefmilieu,socialerechtvaardigheid,hongeren overbevolking,oorlogen vrd e,eliek en religie,minderheidscultuur,
publiciteiten massnmd ia,enz..
2. Een demystificatie van de wetenschap,de wetenschapper en de weten-

schappelijke methode:zoals de kerk door œn secularisatieproces heen
moet,zalook de religievan de wetenschap œ n analoge fasem oeten doormaken.
11 Zie hierover ook W .Arrowsmith,op.cit..
12 Cfr.het'Centrum voorM ensen Techniek'aan de TK hnlsche H ogeschoolTwente.
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jke wereld door echt
3. Een deprofessionalisering van de wetenschappeli
transdisciplinair onderzoek, waarmee de <opleiding' van œn nieuw type
holistische wetenschapsm ensgepaard moetgaan.Dit betekentnietdat de

spedalistmoetverdwijnen.Hoog-gekwalificeerdespecialistenzijnmeerdan
ooitnodig.M aarzijzulleneenplaatsmoeten krijgenineentotalevisie,een
veranderd kader van waarden,voorkeuren en omnbaar welzijn.W etenschapen technologiezijntotnogtoetotontwikkelinggekomendoorde uitbouw van de verschillende disciplines apart.Specialisatie is inderdaad de
motorgeweestvan devooruitgang.M aarop hetogenblik versplintertzede
cultuur,crd ertzem eer problemen dan zeoplost,verstiktze de mensen in

denaam van de waarheid.Alleen in een structuurwaarin iederdeelzijn
harmonischeplaatsvindtin hetgeheel,iswerkelijk menselijkevooruitgang
nog mogelijk.Dezestructuurzalin staatmoeten zijn hetmicro-en het
macro-niveau van id er onderzoek,de individuele en de gemeenschappe-

lijkebehoeftenteintegreren.In datgevalheefthetgeenbelangmeervanuit
welke spœialisischeinvalshoek wijeen probleem benaderen,a1shetmaar
onmiddellijk en blijvendin zijntotalecontextwordtgeplaatst,nietmeerin
zijn fragmenten maarin zijntotaliteitwordtgezien.
Concreetkanditvorm krijgen in alternatievestudiepaketten,projectonderwijs en post-universitaire studiel3.Belangrijke objecten voor deze studie
zijn o.m.:
demethodologie,zowelwijsgerig,politiek,wiskundig,heuristisch,creatief,a1s directgerichtop het ontwerp.
-

de theorie van de menselijke ruimte,de mens en zijn omgeving:de

ecologische,debebouwde,desociaal-economische,depolitieke,deculturele

omgeving;demensen zijn communicatiemetdieomgeving;demensen
zijn arbeid:ergonomie(man-machinesystemen,oorsprong en gevolgen van
deautomatie).
de geschiedenis,o.m.van de socio-technologische verandering,mechanism en van innovatie en culturele veranderingspatronen;futurologie (me-

-

thoden en kritiek)naastconflicttheorieen polemologie.Debestudering en
uitdieping hiervan zalmoeten gebeuren via projectwerk op een macroniveau,waaraan detmenselijke ruimte'vorm wordtgegeven.
4. Derolvan deze centra en van de universiteitalseen soortom budsman

vanhetpubliekeforum,bijvoorbeeld alsonafhankelijk controleorgaan voor
de massamd ia.dThe second handednessofthe learnd world isthe secret
of its md iocrity.ltis tame because it has never been scared by facts',

13 Aan deTH Twentewordtaan dergelijkealternatievestudiepaketten vooringenieursgewerkt.Alhoeweldeauteurdirectbijditprojœtbetrokken is,geefthijMereen
persoonlijkevisie.
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schreef W hiteheadl4.De acadeM sche wereld zalsted s opnieuw bang gemaaktmoeten worden metde naakte feiten.(De eenvoudigstç m anier om
dat te doen',zegt W .Arrowsmithls, <is een context te schepm n waarin
studie en onderzoek voortdurend geconfronteerd worden m et de verant-

woordelijkheid voorhetsoortwereld datzijtotstand hebben gebracht;
studie en onderzoek hun echtewaardegeven doorte eisen datdescheppers

van kennisook verantwoordelijk zijn voorde toepassing ervan'.
5. Onderwijsten batevan talleman',hettpubliek',doorstructuren teontwermn vooralternatievemaatschappijvormen,metgroteredeelnameinde
beslissings-en planningsactiviteiten.P.DruckerlBnoemtditeen beleid van
freprivatisering':<A system atic policy ofusingthe other,thenon-govermenta1institution ofthe society,oforganizations,forthe actualdoing,forperformance,operations,execution,decision'l6.Ditzou t0teen echtedecentralisatie kunnen leiden.
6. Aan deze <open'universiteitligtten grondslag de idee van de fEduca-

tion Permanente'.Zijhangtdirectmetallevorigepunten samen en maakt
zetevensoperationeelop m acro-niveau.M ettéducation permanente'bedoel
ik niethet type management-zom ercursus,m aar een voortdurende terugkoppeling van denieuw gevonden kennisnaarhetpubliekeforum ,een opvoeding die de studentnietbeschouwta1siem and die zich in een interim-

periodebevindt,waarnahijterugkeertnaardemaatschappij,alsofhijdie
ooit had verlaten,maar a1s een actief en volwaardig 1id van de sociaal-

cultureleomgeving,demaatschappij.
Zoopgevat,kunnendezecentramisschienœneerstestapzijnom tekomen
toteen werkelijkintemationaalconceptdatonshelptintezienhoewemet
onze wetenschap en technologie om kunnen gaan: een reële m ging om
opnieuw tebeginnen,om nietalleen de problemen waarmeewegeconfronteerd worden opnieuw teformuleren,maardefundamenteleonderstellingen
waarop onze wetenschap en technologie steunen,onder kritiek te stellen.
Alleen op deze open grondslag is een werkeli
jkewerelduniversiteitmogeliJ
-k.
-nietallœn nationale en culturele vooroordelen kunnen op diem anier
worden overwonnen.maarm en tasttevens naarde wortelsvan œ n holis-

tischemaatschappij.Zo vormtde dopen'universiteit de nieuwe funiversitasg,œn noe zakelijke stap om de kloofte overbruggen tussen hetleven
van demensin depost-industriëlemaatschappijen demallen waarin dat
leven nu gegoten is.
14 W hitehead,The Af> ofEducadon,New York,1957.
15 W .Arrowsm ith,op.dt..

16 P.Drucker,The AgeofDiscontinuity,Heinemann,London,1969.

G eld-en bankw ezen in Japan
J.J.M eltzer

In de ontwikkeling van een land spelen geld en bank een grote rol.Japan
mag dan in hetalgem een een aantalzeerkarakteristieke trekken vertonen,

de financiën waren en zijn ernetzo goed belangrijk alselders.M aarhet
ligtertoch Zlemaalevenandersdan inanderelanden.Datbrengtmijertoe
enkele woorden te wijden aan de rolvan de financiën voor de Japanse
economie in verleden en heden.

M addison heefteen interessantboekgeschreven waarinhijeen vergelijking
m aaktvan de economischegeschiedenisvan Japan en Rusland.H etisver-

heugenddatmen zijnboekin hetNederlandsheeftvertaaldl.Deconclusies
van Maddison zijnnietaltijd even bemod igend.Japan enRusland hebben
zich allebeigeneratieslang geweldige inspanningen getroostom vooruitte

komen.Datiszegelukt,maardeachterstand diezijaanvankelijk hadden,
isernog steeds.Dekloofiskleinergeworden,m aarnietoverbrugd.En dan
vraagtM addison zich terechtaf:hoem oethetdeontwikkelingslanden van

vandaag vergaan,diebepaald nietbereid zijn zich de opofferingen tegetroosten die Japan en Rusland vele decennia lang hebben gemanifesteerd?
Die opofferingen bestonden uit hetslechts zeer ten dele consumeren van
hetinkom en,in hetbesparen dusvan œn grootdeelvan deinkomsten.Dat

spaarofferkanin eersteinstantiezijn gebrachtdoordeoverheid ofdoorde
bedrijvenofdoordegezinnen,maariniedergevalheefthetland a1sgeheel
minder geconsum eerd dan het nationale inkomen. Nu is het weliswaar

overalterwereld gebruikelijk dat een deelvan het inkomen wordt bespaard,maarin Japan en Rusland isdie spaaractiviteitweluitzonderlijk
hoog geweest.In de ontwikkelingslanden van vandaag ligthetspaarniveau

aanmerkelijk lager.
Zelfsvergeleken metandereontwikkelde landen wordterin Japan duchtig
gespaard.lsdateen gunstige zaak? Sparen werd vroegeralgemeen alsœ n
deugd gezien.Sinds de dagen van de Engelse œ onom ist John M aynard
1AgnusMaddison,Fwccmodellen van economischegroei(Vertaling van Economîc
Growth in Japan and the USSR,London,1969),Aula,HetSpedrum,UtrechfAntwerm n,1971,208 pp.,#5,50.
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Keynes(overleden 1946)ismen ergenuanceerderovergaan denken.Bij
teru/omndeconjunctuurentekortschietenvandebestedingenenbijdea1s
gevolg daarvan heersendewerkloosheid,maken grote besparingen de zaak

alleennogmaarerger.Tenzijalthanseldersindeeconomieeenminstenszo
grootbedrag a1shetgespaardein de circulatiewordtgepompten daarisin

Japan dan we1voor gezorgd.In tijden van hoogconjunctuur vormen de
besparingen in de keynesiaanse gd achtengang een welkom e veiligheidsklep,waardoor gelden buiten de bestedingensfeer kunnen worden geleid.

In hetlichtvan dezeoverwegingen en defdtelijkeomstandighedenkanhet
spaargd rag van de Japannersin hetalgemeen gunstig worden beoordeeld.

Eris ook altijd emplooigeweestvoorde bespurde sommen.Erzijn in
Japan nog stee svele investeringsmogelijkheden en ook nog we1capaciteitsreserves.H etJapanse bankwezen moetde spaarstromen helm n leiden.
Debesparingen moeten doorde banken gebrachtworden naar de plaatsen
waarhun omzetting in investeringen de beste resultaten belooft.H etiseen

dankbaretaak,wantdeJapanseeconomie iszo sterk datsucceseigenlijk
verzekerd is.Een taak dieniettemin œ n uitdagend karakterbehoudt,want
een optim ale keuze van tempo en richting van investeringen kan nog eens
Cen paar procenten groei extra betekenenz.
De Japanse besparingen kunnen dus goM worden gebruikt, maar dat is

natuurlijk op zichzelfnog nietde oorzaak daterzoveelwordtgespaard.
Daarvoormoetenwijzoeken naarderoerselen vandespaarder.En aangezien hetspareningrotelijnengunstigkanworden beoordeeld,ishetplezierig datdemotivatievan de spaardervrijsterk blijkttezijn en daterook
geen aanleidingtoeisteveronderstellen datdaarop kortetermijn veranderingin za1komen.EnkelevoorJapan karakteristiekeomstandighH en zijn:
1) hetfeitdatde stijging van de bestHingen meestalaanzienlijk achterblijftbijdezeergrotestijgingvandeinkomens,
2) hetonregelmatig vloeien van de inkomensstroom:een grootd'
eelvan
hetinkomen wordtuitgekeerd in de vorm van premies,bonussen etcetera,

een oftweemaalperjaaren somsnogminderfrmuent.Datdeelvan het
inkomen za1nietzolichtworden gebruiktvoorhetdoen van lopende beste-

dingen.M en zou ditsoortextraatjeswaarschijnlijk eerdergeneigd zijn te
besteden aan duurzame consumptiegoH eren,m aar in Japan is die neiging
toch mindersterk dan elders.M enzou zich trouwenskunnenafvragen waar
deJapanse consumentvolumineuze consumptiegoederen zou moeten laten.

De woningen zijn klein,ook in de nieuwbouw.Aanschaf van een auto
wordtin degrote stad pastoegestaan a1smen de politie kan aantonen over

2 Ik ga hiernietin op de discussie overhetaldan nietwenselijk zijn van aldie
groei,bijvoorbeeld uiteen oogpuntvan milieubeheer.
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een parkeerplaatste beschikken.ln Tokyo is hethuren van een parkeerplaatsongeveereven kostbaaralshethuren van een woning.Hetwegennet

isnog vrijslechtontwikkeld.Hetmaken van dure vakantiereizen ligtniet
voordehand,gezien debetrekkelijk kortevakantieperioden.Dezefactoren
kunnen ertoe leiden dateen flink deel van de inkomensextra's wordtbespaard in plaatsvan teworden besteed.

3) hetconsumentenkredietheeftin Japannoggeen grotevluchtgenomen,
van afbetalingsfaciliteiten kan dus nauwelijks een stimulansop de bestedingen uitgaan,

4) hetinkomen uitbesparingen wordtfiscaalnogalontzien.
Degrote besparingen staan erborg voordatergeldkapitnnlbeschikbaaris

voordeeconomischeontwikkeling.M aarook bijdeoverigeproduktiefactoren zijn ernogwelreservesaanwezig.Datgeldtmetnamevoordearbeid.
In Japandoetzich nogop vrijgroteschaalhetverschijnselvan tverborgen
werkloosheid'voordatwijook kennen in de ontwikkelingslanden.Daarmeewordtbd oelddatervelemensenzijn tewerkgestelddienauwelijkseen
produktieve bijdrage leveren aan hetproduktieproces.Hetkomt vooral
voorin delandbouw.Doorgaansishetmogelijk een aantalvan dein een
gezinsbedrijfwerkzamepersonen elders te werk te stellen,zonder dat de
produktievandedesbetreffendeboerderijmerkbaardaalt.Erwerktdusin
delandbouw œn aantalkrachten dienetzo veelproduceren a1seen fechte'
werkloze,m aar die toch nietin de werkloosheidsstatistiek voorkomen. ln
Japan is er ook buiten delandbouw nogalwattonzichtbare werkloosheid'
Zchtbaar.Zo wordtdetoeristgetroffen doordewatoverdadige bemanning
van de touringcarwaarin hijreist.Elke bus heeft behalve de chauffeur
minstens één stewardess,dikwij
lszijnhetermeer.
In de produktiefactorkapitaalzitten dusnog stille reserves, in de produktiefactorarbeid ook,m aarzelfsin defactorgrond.Degrond iszeerschaars
in Japan,maarook daarheeftmen watop gevonden. Een grootdeelvan
hetJapanse territoirbestaatuitbergen. Op ta1van plaatsen worden dienu

afgegraven en methetvrijkomendemateriaalwordtland aangewonnen uit
Zee.

Voorzoverdereservesin Japan zelftekortschieten, heeftmenaltij
d nogeen

uitloopmogelijkheid in overig Azië.De laatstejaren zijn ergrote directe
investeringen van Japanse ondernem ingen in nabuurlanden zoals Korea,

waargrond,grondstoffenen andereproduktiefactoren minderschaarszijn.
Erzijnbelangrijkesecundairevoordelenverbonden aandezeontwikkeling.
De milieuverontreiniging neemtin Japan onhoudbare vormen aan en kan
aldusworden verlegd naargebieden waardeconcentratievan milieuverontreinigende factoren nog gering isen zonderbezwaarenigszinskan worden

vergroot.Bovendien nemen directe investeringen van Japanse ondernemingen inhetbuitenland ietsweg van de,uithoofde van de sterke exportpositie,opwaartse druk op de Japanse yen.Hier is hetzelfde mechaisme aan
hetwerk datdedirecteinvesteringen van deVerenigdeStaten in hetbuiten-

landoorzaakdeH zijnvanvergroteneerwaartsedrukop dedollar.lntussen
zijn deze en andere vormen van stoomafblazen door Japan in zoverre
onvoldoendegebleken datdeJapanseregering,zoalsbekend,doordefeiten
tenslotte is gd wongen de zo standvastig verdedigde yen-koers tenslotte
toch lostelaten.

Investeringsmogelijkheden zijn er in Japan te over,zelfs als de dirœte
investeringen van Japanse ondernemingen in hetbuitenland buiten beschouwing worden gelaten.Toch gaatmen nietzo m aar ondoordachtlinks en
rechtsovertotinvesteren.De Japannerlaatnietsoveraanhettoeval.Eris

een zeerplanmatige benadering van de investeringsselectie.M ogelijk ligt
hierin œn van de geheimen van de Japanse groeibesloten.Hetis toch we1
opmerkelijkdatindesterkstgroeiendenaties,ofdienu van meerkapitalis-

tische huize zijn (Frankrijk,Japan)ofvan meer collectivistische (JoegoSlavië,Rusland),vaak een grote mate van investeringsplanning blijktte
bestaan.

Hoewordtnu despaarstroom gerichtop deinvesteringen diezijn geselecteerd? Voorafdientopgem erktte worden datde gdnvesteerde gelden niet

precieslijfelijk dezelfdebehoeven tezijn zsde bespaardegelden.M ser
maarergensin de economie wordtgespaard en die besparingen blijven
buiten desfeervan debestH ingen,danmag ernatuurlijk besteldersinde
economie worden gdnvesteerd dooriemand die zich daartoe in de schuld
steekt.W iede schuld op zich neemtdoeternietveeltoe,datmagde over-

heid zijn ofhetbankwezen of een pm iculier.In Japan zien wijaldie
vormen,hoeweler accentverschuivingen optreden.In de naoorlogse tijd3
heefthetbankwezen hiereen grote ro1vervuld,die thansten dele is overgegaan op de overheid.H et bankwezen zorgt zowelvoor de creatie van
gelden a1svoorhetdoorgeven van van anderen ontvangen gelden.De voor

Japan typischeaspecten daarvanzijngoedbeschreven inan artikelvan de
hand van Dr.H .G.Advokaat*.Alsik nog eensdeaandachtop deze materiewilrichten.isdatvooralomdaterzich sindsde publikaue van datartikelœn aantalveranderingen is gaan aftekenen.

Derolvandebanken bijhetdoorgeven van gelden isvrijgœompliceerd,
3 Het al eerder genoemde boek van M addison vermeldt dat ook al ver voor de

oorlogtrouwenshetbankkredietin Japan een grotere ro1bijdefinandering speelde
dan in andere landen.

4 H.G.Advokaat,Bankwezen f?lJapan,in Bank- en S//ekfenhedrf//, juni 1X0,
pp.209-213.
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omdathetgelddaarbijovereen aantalschijven moet.Verreweg demeeste
besparingenvindenplaatsindevorm vantermijndem sito'sbijplaatselijke
bankinstellingen(localbanks).Delocalbankshebben slechtsvooreen deel
van dezedem sito'semplooibijeigenkredietvragendecliënten.Hetrestant
wordtuitgezetin de vorm van tcall-gelden'.Datzijn leningen aan andere
financiëleinstellingen dieop zeerkortetermijnweerkunnen worden teruggetrokken.(In deregelishetmogelijk een dergelijkeleningvan deenedag
opdeandereweertelatenaflossen,hoewelindeJapansepraktijkookwe1
opzepermijnen van een maand oflangerworden overeengekomen,waarbij
mendantoch van dcall-geld'blijftspreken).Op degeldmarktworden deze
bedragen OpgenoDien doort
city-banks',datzijn grotebanken dielandelijk
werkzaam zijn en daartoeeen netvan filialen hebben opgebouwd.Van de
Nederlandse grootbanken onderscheiden zijzich doorde grote mate van
dirœteinvesteringen in ondernemingen;hetzijn eigenlijkbehalvealgemene
banken<banquesd'affaires'.Nietminderdanongeveer25% van dekredietverleing van dezebanken betreftm rioden langerdaneen jaar.Niettemin
iseen grootdeelvan de gelden voorkortere termijn aangetrokken,een
gedragslijn waarmedeniet-lapansebanken nietgraagvoordedag zouden
komen,maar die in zo gedegen m ate is opgevangen door hethele finan-

ciëlemechanismeinJapan datergeen moeilijkhedenuitvoortvloeien.
Behalve hetdoorgeven van gelden die eerstvan anderen zijn ontvangen,
iserœn grotematevan geldscheppingdoorkredietverlening.Hetbedrijfslevenisgroteschuldenaangegaanbijdebanken (hetisheelgewoon a1seen
Japanse ondememing tegenovereigen kapitaalen reseaen van 20% een
bankschuld van 80% heeft staan).Op hun beurtgaan de banken grote
schulden aan bijde centrale bank:de dBank of Japan'.Ditverschijnsel
wordtwe1aangeduid metde term çoverloan'en 'overborrowing',waaruit
enigszins de grote omvang van deze kredietverlening ten opzichte van de

dekking spreekt.Overigensishetduidelijk datde banken alleen aluit
hoofdevan de om vang van hun schuld m ethanden en voeten aan de centrale bank gebonden zi
jn.Alsmen danook hoortzeggen datdewettelijke
zeggenschap die decentrale bank overdeparticuliere banken heeft,in een
land a1s Nederland groterisdan in Japan,moetmen een dergelijke uitspraak we1m et enige reserve aanhoren.Hetis in hetlicht van de grote

matevan alsnkelijkheid niettoevalligdatin Japan bijvoorbeeld departiculiere banken nietworden geraadpleegd als de centrale bank ove- eegt
œ n maatregelte treffen in hetkadervan de monetaire m litiek.

De voor Japan kenmerkende wijze om door middelvan <overloan'de
maatschappijvan geld tevoorzien wordtdelaatste tijdvooreen deelvervangen doorde meerconventionele wijze van begrotingspolitiek doorde
overheid.Gezien tegen de achtergrond van hetgeldbM ed in de oorlog is

344

J.J.M eltzer

hetmisschien verklaarbaardatlaterentot1965hetevenwichtop derijksbegroting angstvallig ij bewaard.ln 1965 bleek hetnietmogelijk louter
langsmonetaireweg de economie in voldoende mate te stimuleren en nam

menvoorheteerstweerzijntoevluchttoteenbegrotingstekort.Toenzagen
ook weerde eerste staatsleningen hetlicht.lntussen had de kapitaalmarkt

zich ook weerzo verontwikkeld datditmogelijk werd en van de andere
kant is er van de introductie van de staatsleningen weer een krachtige
stimulans uitgegaan op de kapitaalmarkts, hetgeen voor de positie van
Tokyo a1s financieelcentrum ook bepaald nodig was.

Bijde beoordeling van hetaandeelvan hetbankwezen in de groeivan
Japan rijsteen belangrijkevraag.Heefthetgeld slœhtsdero1vervuld van
fsmeermiddel'en heeftde god e werking van hetbankwezen dus alsgroeiYoorwaarde gefungeerd,6f is het zo dat het geld een zelfstandige groeifactorheeftgevormd en hetoptreden van de banken duszelfseen oorzaak
wasvan de groei? In de vakliteratuurishetlaatste we1eensgesu% ereerd6.
Een groep Amsterdamsestudenten in deeconomieheefteen studiereisnaar

Japan gemaakf en aldaarbijdecentralebank ondermeeroverdezesuggestie gediscussieerd.M en bleek erwe1van overtuigd daterm etnam e in

Japanmetzijnhechterelatiestussen bankwezenenbedrijfslevenvan monetairefactoren een grote invloed uitgaatop reële factoren,m aar in een star
en mechanisch verband tussen geldhoeveelheid en omvang van het nationaleproduktwordtdoordecentralebankierstoch nietgeloofd en erwerd
ook nietzoveelwaardegehechtaan hetgeïsoleerd onderzoeken van derge-

lijkerechtstreekseverbanden.W e1wordtmomenteelhard gewerktaan een
omvangrijkmathematischmodel,datmeerinzichtmoetgaanverschaffen in
allem acro-economische samenhangen.H etmodelonderscheidtdrie monetairesubsectoren en za1uitsluitselmoeten geven overdeinvloe en diedaarvan zullen uitgaan op deoverige sectoren van de economie.M en verwacht
datde volgende aanknopingspunten tussen de m onetaire en de reële sectoren aan hetlichtzullen komen:
-

financieringskosten,aftemetenbijvoorbeeld aan deintrestvoet.Lagere

intrestza1investeringen meestalstimuleren.
matevan beschikbaarheid van krediet.
-

voorraad beschikbarefinanciëleactiva.Hierin speeltnatuurlijk we1de

5 Op deeffectenbeursvan Tokyo maken staatsleningen ongeveer60% van deverhandelde obligaties uit.
6 V.Argy,The Role 0/ M oney ln Econom lc Actlvlty:Som e Results For 17 D eveloped Countrîes,in InternationalM onetaryFund Jfa/JPapers,1970,pp.527-562.
7 De reiswerd van 2 tot24 april1971gemaaktdoor 30 sm denten en 5 leden van de

wetenschappelijke stafvan deUniversiteitvan AmsterdAm.Bezochtwerden banken,
bedrijven,onderwijs-en overheidsinstellingen.
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geldhoeveelheid m ee,maardatisietsandersdan hetzoeken van œ n direct
verband tussen geldhoeveelheid en economische activiteit8.
Er isalop gewezen datbi
jhetstimuleren van degroeiin Japannietveel
aan hettoeval wordtovergelaten.Nauwkeurig wordtbepaald welke sec-

toren,somszelfswelkebedrijven ofwelkeprojecten prioriteitverdienen en
in verband daarmedeook kredieten moeten krijgen.Dekredietinstellingen
dieinhandenzijn vandeoverheid,zijn bijuitstek geschiktom dekredietstroom in degewenste banen teleideng.De particulierebanken daarentegen
worden door de centrale bank slechts aan een globale monetaire politiek

onderworpen.Overigensishetwelzodatzijdagelijksaandecentralebank
percliënteen opgave van de verleende kredieten moeten verstrekken.

Door hetvoorgaande zou de indruk kunnen zijn gewektdatervan de
monetaire sectorslechts stimulansen op de economie zi
jn uitgegaan.Datis
niethetgeval.Hoewelmen een beetjeinflatienooitheeftgeschuwd,ishet
toch bijvoorbeeld methetoog op de betalingsbalansbijherhaling nodig
geweestdeeconomie afte remmen.Dediscontopolitiek was daarbijeen
belangrijk instrument,maarook deopenmarktpolitieklo.
Aanvankelijk vormdedegebrekkigewerkingvan dekapitaalmarktweleen
beletselvooreengemakkelijk functioneren vandeopenmarktpolitiek.Individuelebesprekingen tussen centralebank en banken waren daarbijnodig
enhetwasgebruikelijkhetbdingvanwd erinkoop temaken.Vooralsinds
weer staatsobligaties worden uitgegeven,is de zaak eenvoudigergeworden

en de openmarktpolitiekmaaktnu gebruik van dekapitaalmarkt,waarbij
debd ingen vanwederinkoop (diehetlaterterugdraaien van detransactie
8 Zie over deze interessante materie de weliswaar moeilijke,maartoch duidelijke
Engelstaligeinleiding van Bain.A.D.Bain,TheControl0/theM /neySupply,Pen-

guin M odern Econom ic Texts, Penguin Books,H armondsworth M iddlesex, 1970,
175 pp.,9/-,cf.p.417.
9 De Japanse overheid heeftalvan oudsher rechtstreeks geparticipeerd in hetbankwezen.In hetal eerder genoem de boek van M addison wordt dit goed beschreven.

10 De discontopolitiek iseen techniek waarbijdecentrale bank doorhetverhogen
van haareigen rentetarieven een landelijkerenteverhoging trachttebewerkstelligen.
H et kredietwordt aldus duurder gem aakten langs die weg kan worden getracht de
bestedingen af te remmen.Ten dele berust de werking van de discontopolitiek op

psychologischeeffecten.Een verlagin!van hetdisconto kan debestedingen stimuleren.(Hetdisconto iseen representatlefeigen rentetariefvan de centralebank).
De openmarktpolitiek heefthetzelfde doela1sde diKontopolitiek,namelijk hetbeinvloedenvan debestedingen.Bijde openmarktpolitiek trachten demonetaireautoriteiten datdoelte bereiken doorzelfte handelen metobligaties.Door obligaties te

verkopen aan hetpubliek (aan de banken) kunntn de monetaire autoriteiten de
hoeveelheid geld bijhetpubliek doen afnemen.lmmers de kopersmoeten de gekochte obligaties betalen.M en gaater dan van uitdathetpubliek minder geneigd is
bestedingen te verrichten naarmate hetm inder geld in kas heeft. Doorweer obliga-

tiesop te kopen van hetpubliek kunnen demonetaire autoriteiten juistgeld in de
economiepompen.Vooreenuitvoerigerbespreking,zijhettoegespitstop Engelseen
Amerikaanse verhoudingen,zie het eerder genoem de boek van Bain.
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moesten vergemakkelijken)kondenvervallen.Ookkasreservepercentagesll,
aanvankelijk slechtsvanpsychologischebetekenis,krijgen allengseen grotere reële waarde.

Een bezwaarvan monetaire restrictievoorhetJapanse bedrijfsleven met
zijn grote afhankelijkheid van kredieten is natuurlijk de discriminerende
werking die ervan uitgaat.Banken hebben de neiging die ondernem ingen

waarin zijzelfparticiperen ofwaarmee zijnauw zijn gelieerd,een voorkeurbehandelingtegeven.Erzijnwaarborgen geschapen om tevoorkomen
datbijvoorbeeldhetkleinbe rijf,datimmersnietzelfop dekapite markt
terechtkan en geen uitwijkmogelijkheid heeft,de dupe zou worden van
monetaire restrictie.Erisnpmelijk voorgezorgd dateen bepaald percentage van debeschikbarefondsen voorkrediet
verleningaan hetkleinbedrijf
gereserveerdblijft.Overigenszijndebuitenlandsebankinstellingen,diezich
veelneutraleropstellen,voormenig bd rijfintijdenvan monetairerestrictieeen dankbaartoevluchtsoord.
Dat er gezien de grote schulden en de in onze W esterse ogen roekeloze

krdietverlening in tijden van krM ietschaarste geen grote ongelukken gebeuren,mag een wonderheten.H etzalweliets te maken hebben methet
voor Japan karakteristieke netwerk van onderlinge relaties en m etde coordinatie en de solidariteitdie welœns totde uitspraak leiden:<lapan is

eigenlijk één groteN.V.'(<lapan incorporatH ').En wiezou bankinstellingeneengdragwillenverwijtendatmeninNederlandvaneenenkelbijkantoortjemisschien ook weldoordevingerszou zien.Zolangspaarnei#ngen
investeringsnei#ngnietafnemen,zolangmen investeringeneven zorgvuldig
blijftselecteren,zolangdeBank van Japan deuitgezettegelden nietterugroepten hetbankwezen blijftdekken,kunnen wijook in detoekomstnog
grote dingen van de Japanse econom ie verwachten.

11Hierbijworden de particuliere banken verplichteen tejoed te storten bijde
centralebank.Zijworden daardoorbeknotinhunmogelijkheld kredieten teverlenen
aan hetpubliek.

ln hetteken van de taal:
G erritK ouwenaar
en ConstantN ieuw enhuys
Erik Slagter

De in 1971metde P.C.Hooftprijs bekroonde dichterGerritKouwenaar
werd twintig jaargeleden doorSimonVinkenoog in de bloemlezing AtoaJJl1 gdntroduceerd m et: tgeboren in 1923 onder het teken ttLeo''...
Stond lateronderhetteken tdcobra'''.H etin Atonaalopgenomen gedicht
<Elba'was in 1951 reedsin Podium verschenen en werd in 1953 m et de

ol rachtdvoorConstant'gepubliceerd in Achtereen woord.In diebundel
komtookhetgedichtiEengrapjedatmag'voor,bestaandeuitdriegenummerde delen die eerder,zondergemeenschappelijke titel,werden gepubliceerd in Goedemorgen Haan,een verzameling tekst-tekeningen door Con-

stantNieuwenhuysen GerritKouwenaar,in hetvoorjaarvan 1949 uitgegeven doorde Experimentele Groep in Hollandz.
ConstantAnton Nieuwenhuys,in 1920 evenœns in Amsterdam geboren,

woondein 1940 en '45gedurendekortetijd in Bergen N.
H .,waarfamilie
van GerritKouwenaar,o.a.de kunstschilder David Kouwenaar,woonten

waardedichterin 1941zijn eerstebundel,Vroegevx rjclrl#cg,in eigen
beheeruitgaf.Een jaarlaterzagen Kouwenaaren Constantelkaarvoorde
eerste keer.<Ik heb uitgerekend',zeiKouwenaar in 1952,tdatik hem nu

tienjaarken.lkontmoettehem voorheteerst,naarikmeenop deM agere
Brug;hetwas mooizom erweeren in de Amstellagen Schnellboote.Constantdroeg toen tamelijklanghaaren eenmelancholi
ekeknevel.Hijdroeg

een wonderlijk paarsachtig pak,dathem tewijd wasen grotehogeschoenen overblotevoeten,zoalssommigeheertjesop prenten van Dubout.lk
bewonderdehem aldadelijk.Hijwoonde in die dagen in dePijp en hij
rookte uiteen rood-stenen pijpje,waarvan de kop een grijnzend duivels1 Atonaal.Bloem lezing uitde gedichten van H ans Andreus, Remco Campert,Hugo
Claus,Jan G.Elburg,Jan Hanlo,GerritKouwenaar, HansLodeizen,Lucebert,Paul
Rodenko, Koos Schuur,Sim on Vinkenoog. Samengesteld en ingeleid door Simon
ViRkenoog.Tekeningen van KarelAppd en Corneille. A.A.M .Stols, 's-Gravenhage, 1951, 108 pp..
2 GerritKouwenaar en ConstantNieuwenhuys, Goede morgen S cln, Experimentele Groep in Holland,Amsterdam,(april) 1949,25 x 17,5 cm,16 pp., oplage 30
exemplaro .

gezichtje voorstelde...Datistien jaargeleden'3.Na de oorlog,in 1946,
vestigde Constantzich aan de HenriPolaklaan,nietvervan deKlovei ersburgwalwaarKouwenaar tot 1951of '52 woonde.

GerritKouwenaarwasna debevrijding enige tijd kunstredacteurvan De
Waarheid.Hijwerkteindejaren vijftigmeeaan VrijNederland,waarinhij
voornamelijk literatuurrecensies,reportagese.d.schreefen hijrecenseerde
na 1960 enkelejaren beeldendekunstvoorSefVrijeVolk.fHetisbest
mogelijk',zegthijin 1967,fdatmijn gedichten anderszouden zijn geweest
a1sik destijdsnietzo metdebeeldende kunstin de weerwasgeweest.Het
kijken,zien ofschrijven eroverheeftmijwe1watgedaan'd.
Constantontmoettein 1946 op een tentoonsteKng van Mirô in Parijsde
DeenseexpressionistischeschilderAsgerJorns.Zijspraken eroverdeoprichting v= een internationale kunstenaarsbeweging. In de winter van
1947 -'48 trofConstantmetAppelen Corneille voorbereidingen vooreen

gezamenlijketentoonstellingendeoprichtingvan œn experimentelegroep.
Op 14 februari 1948 om nde de dichter Louis Tiessen hun groepstentoon-

stelling bijde Amsterdamse kunsthandelSantee Landweer.Achter een
totempaalvan KarelAppeleindigde de inleider zijn woorden met:<zij
willen zich nietmeergecultiveerd,stijlvolen virtuoosuiten.Iederop zijn
eigen manierpoogtdekunstterug tebrengen tothaarwezenlijke functie:
debevrijdendedriftsuiting,onweerstaanbarebehoeften om geconfronteerd
teworden metdemenselijkebestaansdrang.Hun artiestzijnbetekentniet
meerofminderdan volledig menszijn.(...)m zeartiesten zijn erkapot
van,datzijhetgroteleven zobruisend in zich voelen en opgetogen schilderenZjhet.Zijreflecterenuitbundig.Wiepraaternogvan oudevormen?
Ditiseen onbelemmerde resectieen hun resexismeiscontra-aesthetisch'f.

Daarmeewasdenaam fResex'geboren,œn overblijfselvan fresexisme'
zoalsConstantzelfin eenexemplaarvan hettijdschriftRe/lex,orgaan van
de Experimentele Groep in H olland,voorLouisTiessen noteerde.Op 16

juli1948 werd deExperimentele Groep opgerichtdoorKarelAppel,Corneille,Constanten zijn broerJan Nieuwenhuys,Anton Rooskens,Theo
W olvecamp en Tjeerd Hansma,diekortetijd laterdegroep weerverliet.
In september 1948 verscheen heteerste nummervan Re/lex,in februari
1949 gevolgd dooreen tweede numm erm eteen artikelvan GerritKouwenaarPoëzîefJeen realiteiten hetgedichttzeg hetwoord'evenalshetartikel
Cultuur en contra-cultuur door ConstantNieuwenhuys die het re actie-

3 Openingswoord van GerritKouwenaarbijdetentoonstelling van Constantin de
GalerieleCanardteAmsterdam op M januari1952.Tweegetyptepp..Nietgepubli-

ceerd.

4 HetVaderland,28 Januari1967.
5 Cfr.G.Bekaert,AsgerJorn,in Streven,jan.1967,pp.346-350.
6 Ongepubliceerd.In bezitvan hetStedelijk Museum Amsterdam,6 pp..
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secretariaat voerde.M etKouwenaar waren de dichters Jan G.Elburg en
LuceberttotdeExperimenteleGroep toegetrd en.Detoetrd ingvan Gerrit
Kouwenaardateertvan december 1948.

In hetvoorjaar van 1949 maakten Constant en Kouwenaar hetdessinpoème Elba'.ConstantlietKouwenaarde waskrijt-tekening zien metde
opm erking dat er nog wel veel wit was gebleven, waarop de dichter in
enkele minuten dat wit met poëzie vulde.H et gH icht werd m etenkele

wijzigingen in Podium van januari-februari 1951 gepubliceerd.De slotregelgebruikte de dichtera1stitelvoorzijn verzameldegd ichten tussen
1948 en 1958:SintH elena komtlater.

In april1949verscheen Goedemorgen Haan,een boekjemettwaalfbladzijdentekst-tekeingenmetdehand gekleurd,doordeauteursgesigneerdz.
Enkelegedichten werden laterherdrukt:dieop de bladzijden 8,10 en 13
alstEen grapjedatmag'in Achtereen woord,en degdichten <Sne1,een
vrH espijp'en dRancune'op debladzijden 4 en 5in debundel100 gedichten uit1969.

ConstantNieuwenhuyshad eerderin Parijspeintures-motskunnen ziendie
Christian Dotrem ont,de Belgische grondlegger van de groep dsurr& liste-

Révolutionnaire'metAsgerJornhadgemaakten diezijmeebrachtenopde
tweedeen derdedag van deconferentie van hetfcentre de documentation
surl'artd'avant-garde'dieop 8 november 1948 begon en de aanleiding zou
wordentotde oprichtingvan dcobra'doorDotremont,Noiret,Jorn,Appel,
Constant en Corneille. dTe velde maken Jorn en ik een tiental nieuwe

woordschilderingen',schrijftDotremonts.Dezeanti-individualistischeuitingen van een collectieve creativiteitwaren aanvankelijk bd oeld voorœn
tentoonstellingtDelachoseàl'objet',waaroverDotremontaan Constantin
een in het Frans gestelde brief van 7 oktober 1948 schreef: <lorn en ik
hebben in drie dagen veelgewerkt.W e hebben kleine doeken genomen en

ikbenwoordengaanschrijvenendaarnaheeftJorngeschilderd (allesautomatisch),somsishetandersom geweest.W ijhebben(automatisch)woorden
en beelden willen vermengenenJornheeftdaarinœnvervolg oplandelijke
traditiesgezien'g.
In november 1949 verscheen hetvierde Cobra-nummera1seen uitgave van
de Experimentele Groep - Cobra Holland,waarvan GerritKouwenaarde
literaireen Corneillede algemenerH actie voerde. Een fe1betoog van Con-

stant,C'estnotre#JJfrquifaitla révolution,opende hettijdschrift,dat
7 Elba,waskrijttekening doorConstant en met de hand geschreven gedicht door
GerritKouwenaar.Gedateerd (april)'
49.49,5x59cm.Gesigneerd.InbezitvanCees
N ooteboom .

8 Christian Dotremont,De lotgevallen van Cobra in Belgih in M useumlournaal
januad -februari1962.
,
9 Ongepubliceerd.In bezitvan hetStedelijk Museum Amsterdam,10pp..
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voorts hetgd ichttBessie Sm ith'van Gerrit Kouwenaar bevatte,evenals
gd ichten van Jan Elburg en van LucebertVerdediging van de so-ers.Een

bijlage vormde de catalogus voor de internationale tentoonstelling van
experimentelekunstdieindiemaandinhetStMelijkMuseum doorAldo
van Eyck werd ingericht.Een voordracht over experimentele literatuur
doorChristian Dotremontop 5 november 1949,tw,eedagen na de opening,

ontaarddein een rel,wathetfeitelijke eindevan deExperimenteleGroep
betekende,diegedeeltelijk opgingin tcobra internationaledesartistesexPérimentaux'.
In 1949 verschenen nog twee artikelen overde experimentelen door ConstantNieuwenhuysen GerritKouwenaar.De Kroniek van kunsten kultuur
publiceerde in november De Experimentele Groep, dat door Constant

Nieuwenhuysvoordetentoonstellingin hetStdelijk Museum werd geschreven.GerritKouwenaarschreefna de breukM aarwJfwillen dieexpe-

rimentelejongens#= ?,datin Devrijekathedervan november1949 werd
afgd rukt.

Anderhalfjaarlater,van 16februaritot3maart1951,hield Constantin de
Am sterdamseGaleriele Canard een œnm ans-tentoonstelling,ingeleid door
Aldo van Eyck die Constants concrete en directe realistische werk stelde
tegenoverde onpersoonlijkeen nietszeggendeuitingen van abstracte schil-

dersuitdietijdinParijslo.EugèneBrandszorgdevoordemuzikaleomlijsting van dieexpositieen dedichtersJan Elburg en GerritKouwenaarlazen

eruiteigen werk.Hetjaardaarop zou Constantweerbijdezelfdegalerie
exposeren en dezetentoonstelling werd op 26 januari1952 geopend door
GerritKouwenaar.Dedichtersprak toen onverbloemd van zijn grotebewondering vooren verwantschap methetwerk van de schilder.:Erzijn
maarweinig schildersmetwierwerk ik mijzôzeerverwantvoel'.En verder:tschrijven overeigen werk wi1immerszeggen:ietsa1sheteigen absoluutgehoormoeten benaderen in deformele taalvan een aanslagbiljet
men moeta1shetware de opzettelijk witgelaten stilten overspannen met
een schoolmeesterachtige luidruchtigheid - kortom :a1s men over eigen

werk schrijft,ismen genoodzaaktde compactgerealiseerde werkelijkheid
weer uiteen te doen vallen in een nare hoop spanningloze splinters,welke

slechtseen verwrongen beeld van hetoorspronkelijk geheelkunnen geven
letsdergelijksbekroop mij,terwijlik zo naarstig bezig wasmetin
waterewoorden te vangen watConstantmetoliebloed pleegtte schilderen.
Juistdeve-antschap,dieikmetzijnwerkvoel,degeringe afstand die ik

ertoekan nemen,speeldemijparten'.
In dieiMeidingbleek alduidelijk watConstanten Kouwenaara1sideaal
10 A.van Eyck,Constant en de abstrc ten,2 gestencilde pp..

351

ln hetteken van de/Ji.
'GerrffKouwen< ren C.Nieuwenhuys

voorogen stond:deengoed schilderijspreektvoor zichzelf.En Constants
schilderijenbezittendegavevandetaal.Zijnschilderijenzijna1smensen:
ze kunnen lelijk ofmooizijn,maar ze leven,ze spreken,ze dromen,ze
werken,ze zijn méér dan hun stoffelijke vorm,ze hebben een elektrisch
veld,ze zenden uit...93.
Hetkan haastnietanders ofook uitde geschriften van Constanten Kou-

wenaarzaleen grote mate van overeenstemming blijken ten aanzien van
essentiële punten van de nieuwe creatieve bedding van de vijftigers.Zij
wezen principieelhetdualisme af dat :de scheiding inhoudttussen mens,
leven en maatschappij,tussen de vorm en deinhoud,degedachteen het

gevoel,innerlijken uiterlijk,subjectiefen objectief,actiefen passief',aldus
Constantin De Experimentele Groep.<De Experimentele Groep',schreef
Constantin datartikel,theeftzich van hetbegin af scherp gekant tegen

iedereobjectiefgeformuleerdeaesthetischewet,dieeen tegenstelling moest
schepm n tussen onze uitdrukkingsbehoefte en de bevrd iging daarvan,
tussen de inhoud en de vorm van de kunst'.Ook GerritKouwenaar wees
Principieeliedere van tevoren Opgelegde vorm voorzoverddezeàpriorieen

Scheidingmetdedtinhoud''veronderstelt'afll.Beiden eisten deVrijheid OP
Zich tekunnen uiten,twantdatbehoorttotdelevensbehoeften van de mens

alscreatiefwezenbijuitstek',volgensConstantinDeExperimenteleGroep.
<De experimentele kunst',schreefKouwenaar,tstoort zich aan gœ n enkel

formalisme,nietvan vorm en nietvan idee.Zijis een spontane vitale
ul
*tl
*ng ...N.

tpoëziewasoorspronkelijkdeuitingvan demenselijkebehoeftetotcreatief
werkzaam zijn.Voorhetontstaan van depoëzieuitde spreektaalbestonden geen aesthetische wetten,maardatkwam veelaltotstand langsde weg
derbezwering',staatin Poëzieiseen realiteit%n.<Eriseen uitingsvorm nodig

die eenvotldig,algemeen en vrijis'(Constant).En:een actievekunst,<een
kunstdie niethetprobleem oplostdateen voorafbestaande schoonheidsopvatting stelt,maar die geen andere norm erkent dan expressiviteit,en
spontaan scheptwatde intuïtie ingeeft'l3.<H et gedichtis een in zichzelf
besloten stuk actie',volgensKouwenaar.Of:<de specie van hetgedichtis
m inder van logischedan van associatieve samenstelling'.En Constantverlangde:<een kunstdie de vormende werking van de materie op degeestde

11Ff/J5tigers.EenbloemlezinguithetwerkvanRemcoCampert,JanElburj,Ger-

ritKouwenaar,Lucebert,meteen inleidingvan (en slmengesteld door)GerntKouwenaar,DeBezigeBij,Amsterdam,(1955),88pp..
12 GerritKouwenaar,Poëzîeiseen reiflef/,in Re/lex,mlmmer2 (februari1949).
13 ConstantNieuwenhuys,M anifest,in Re/lcx,mlmmer 1 (september 1948).

vrijeteugellaat'.dA11e woorden zijn poëtisch wanneerzijvan hetleven
zijn',citeerdeGerritKouwenaarinRejlexLouisAragon.
Zeg hetwoord

zeghetwoord datjedagelijkszegt
zeg hetwoord en werp heten stam elhet

zoalshetstortinjetandeloosheid
Beidekunstenaarskenden aan dekunsteen sociale functietoe:zijwilden
die dichterbijde mensen brengen en de sociale veranderingen er direct
in betrekken.Uitgaande van m arxistische beginselen stelde Constant de

burgerstnd verantwoordelijk voorhetvervalvan de kunst.Kouwenaar
weesdeburgerlijkepoëzieaf,omdatzeallecontactmetdesocialeveranderingheeftverloren.Hijstelde Gorterten voorbeeld omdatdie<de grondslagenlegdevooreen vooriederverstaanbare,vitze poëzie,dienietsanders

wildedan œn manifestatie zijn van hetleven'.Constantsideaalwasçeen
volkskunst,geboren uitdenatuurlijkebegaafdhd en van demens'.
<poëzie isœn zelfstandige eenheid',schreef GerritKouwenaarin Vijf 5

tigers.<& n schilderijisnietœn bouwselvan kleuren en lijnen,maareen
dier,œn nacht,œ n schreeuw,œ n mensof datalles samen.De beeldende

kunstiseenperiodeingegaanwaarin zijallesvoorstelt'(ConstantinM ani/e#).
Als men het werk van Gerrit Kouwenaar en van ConstantNieuwenhuys

zoutoetsen aandeuitsprakendiezijin deexperimenteleperiodeoverliteratuuren beeldende kunsthebben gMaan,dan blijken enkele criticivan
GerritKouwenaar's poëzie op verschillende punten totoordelen te komen

dieKouwenaarsideeën uitdietijd geenszinsondersteunen.
Adriaan M orriën noemtin 1958 GerritKouwenaarvan alle experimentelen

deminstuitbundige.Hijspreektvan een koele,enigszinsdrogeen stroeve
stijlen noemtzijn gedichten deerderdegevolgen ofverschijnselen van een
verstandelijk proces.hetresultaatvan nadenken en overleggen,dan spontane opwellingen uitde totale lichamelijkheid die de experimentelen a1s
ideaalvoorogen heeftgezweefd.Zijn krachtschuilteerderin een zekere
doorhetverstand gekontroleerde beperking dan in de onbepaaldheid van

œn primitievelichamelijkheid'l4.OverdiebeperkingzegtKouwenaarzelf
in œninterview metBibeb vanjuni1964:<vroegerwerkteik nietzoalsnu.
Ik had een heelgrote produktie,daar schifte ik uit.Als ik 100 gd ichten
had,waren er10 goed.Nu maak ik er10erdaarzitiklangaantewerken'ls.

Ook PaulRodenko spreektoverGerritKouwenaarin vergelijking totJan
14 Adriaan M orriën,Concurreren metde sterren, G.A.van Oorschot,Am sterdam,
1969.
15 Bibeb & VIP's,Polak & Van Gennep,Amsterdam,1965.
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Elburg van een dichterdiedrogeris,nuchterderen beschouwelijker;teen
keurignette,watverlegen heer'l6@

KeesFenszegtvan depoëzieuitZondernamen(1962)datzetallesbehalve
eenvoudigisen moeilijktoegankelijk;nalezingenherhaaldelezingblijfter
veelgesloten'lT.Dedichter-schrijverL.Th.Lehmannheefteveneensmoeite
metKouwenaarsgedichten:<Kouwenaarschijntzijn m ëzievan zijn onderwerp tewillen ontdoen'l8.Degedichten van Kouwenaarzijn nietzo spontaan geschreven.tZe worden gebouwd,steentje voor steentje,langzaam
vormen en knd en',zegtde dichtererzelfvanlg.

Hetlijken geengM ichtenwaarindewoordenvanhetlevenin œn onbelemmerde uitingsbehoefte de sociale veranderingen direct registreren.ln ver-

gelijkingtotdeanderevijftigers,merktKeesFensop,isdezepoëzierealistischerennuchterderen meerdanbijdeanderen staatbijKouwenaarhet
taalprobleem centraal.DepoëzievanKouwenaargaatuitvan dewerkelijkheid om vervolgensde taaltot op hetbotte ontleden.De dichter eisthet

onmogelijkevanzijn poëzie:onderwoordenbrengenwatnietonderwoorden te brengen is.

<Hetleveninzijnge ichten',zegtKeesFensoverDestem op de3eetage
(1960),tiseringevroren.Hetlaatjevaak koud'.En Kouwenaardenkter
zelfnetzo over:<Ik trachtonder-koeldepoëzie te schrijven door aldie
persoonlijketarraeruittehalen'lg.In zijn poëziestaatnietde menselijke
bewogenheid centraal,alspeeltde mensweleen rol,maarde taalzelf:het
materiaalvan de dichter.H etgaat hem om hetzelfstandig maken van de
taal,die voorhem gœ n hulpmiddelis,maar een ding.tTaalis geen om-

schrijvingsmiddel,geenoverdrachtsmiddel,communicatiemiddel,maarstof,
materiaal.En œn gedichtiseendingetjedatvan taalisgemaakt'zo.
W anneerersprake isvan dem ens,betrefthetfysiekeonderdelen:dehand

isevenalsdemond een veelvoorkomend lichaamsdeelin zijn poëzie.De
lichamelijkheid van de dichterdiespreekt,schrijft,en de zelfstandigheid
van detaalworden ook uitgedruktdoordetitelsvan zijn bundels:Achter
een woord,Hetgebruik van woorden,S= # o.a.,Destem op de 3e etage,

Zondernamen,Autopsie!anoniem.
In enkele gedichten uitde verzamelbundelSintHelena komt later waar-

schuwtKouwenaarvoorhetgevaarvanhetimperialismedatmetdebevrijding nietisverdwenen.Devreesvoornucleaire wapensdie hetschrikbeeld

van deoorlogsdreigingin deherinnering totwerkelijkheid kunnen maken,
16 PaulRodenko, De sprong van M ûnchhausen, Bert Bakker,Daamen n.V.,Den
H aag, 1959.
17 KeesFens,De gevestigde chaos,G.A.van Oorschot, Am sterdam,1966.

18 L.Th.Lehmann,in Frf/Nederland,4 juni1964.
19 InteM ew m etD .F.van dePol,in HetVaderland, 28jan.1967.
2

0 A.Nuis,in deN ieuwe Rotterdamsche Courant, 5 december 1964.
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komtinsommige gedichten op een beklemmende wijze totuiting.ln het
interview metBibeb zegtKouwenaardathijin dejaren vijftig we1deveranderingen diehadden plaatsgehad in desamenleving wilde uitschrijven.
Hijwasbetrokken bijdepolitiek.HetgedichtElbaisdaareen voorbeeld
van,zoalsook gedichten uitGoedemorgen Haan eruitdrukking aan geven.
M aarde titelSintH elena kom tlater duidttoch nietop een poëzie waarin

depolitiek en hetsociaalmdM ogen nadrukkelijk aanwezig zijn.Erwordt
eerderdewegnaardeplaatsvan dedichterzelfmeebH oeld:<van partijgangertoteenling'verbannen op deen drogegdsoleerderots'zo.Zijn poëzie
iswe1begaan metdemedemens.Maarzoalsdedichterhetzelfschrijftin
hetlaatste gd ichtvan de verzamelbundel:
Datisalles
ik heb hen nietlief maar

ik stahen bijalsmijzelf
datis alles
Resumerend mag men concluderen dat Kouwenaar in zijn m ëzie niet

(meer)in overœnstemming werktmetde uitspraken die hijen Constant
voorde experimentele kunsthebben gd aan.Hun theoreusche geschriften
hadden dan ook zekernietdebd oeling om de beginselen van Ieen experi-

mentelekunst'vastteleggen.Dekunstenaarseistendaarinjuistdevrijheid
op,zichnietaanvooropgesteldenormen testorenenzijsprakenzich eerder
uitoverwatzijnietwilden.
Depoëzievan GerritKouwenaarheeftzich naareen meertaalwetenschap-

pelijk karakter ontwikkeld.Ze is<experimenteel'gebleven in de zin van
<proefondervindelijk':de dichterneemtproeven metde taalen komtal
experimenterend toteen registratievan zijn onderzoek.In een artikelvan
maart1955 wijstKouwenaar <deexperimentele kunst',zoalsdiedoorde
literatuur-geschiedschrijversisgeformuleerd en toteen afgesloten gebied is
verklaard,afin de overtuiging dattde experimentele letterkunde,ondanks

allealwerkelijkbelangrijkeresultaten nogin hetbegin vanhaarontwikkeling staatin onsland en er nog van alles valt te verwachten'.&De experimentelen,ofhoe men deze dichters verder ook noem en wil,vorm en gœ n
club,geen beweging,geen school.W atelk van hen beweertgaatvooreigen
rekening'zl

Hijstemtdaarin overeenmetwatConstantNieuwenhuysin 1965zegt:<het
wordthoogtijdom duidelijk vasttestellen datergeen experimentelekunst
bestaat,daternooiteen experimentelekunstbestaan heeft.Dekunstenaars
die zichzelf,kortna de oorlog,metde naam ffexperim entelen''aangM uid
21 GerritKouwenaar,Geheelnamensmfjzel/,in FrfjNederland,16 maart1955.
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hebben,deden ditom hun scepticisme ten aanzien van iedere stijl,van
id ere stilistische vernieuwing uberhaupt, tot uitdrukking te brengen'zz.

Even verderonderstreeptConstantdeproefondervindelijkheid van tde experimentelekunst':dhetexperimentontleentzijn waardeaan deervaring,
de dtexpérience'''.(Devoortbrengingsdaad isbelangrijkerdanhetvoortgebrachte',stond alin hetM anifest.

Kouwenaar en andere beeldende kunstenaars
In de relatie van Kouwenaar totde beeldende kunstnemen na de experi-

mentelebeweging andere schilders de plaatsvan Constantover.Hetzijn
eerst vooralCobra schilders als Corneille,Jan Nieuwenhuys,Jan Cox en

AntonRooskensevenalsdebeeldhouwerShinkichiTajiri.ln 1954 maakte
KouwenaarvoorCorneillehetgedicht<Nu de angstzich bevrijd heeft'z3.
In 1957 verscheen tDe ondoordringbare landkaart'z4 met vier illustraties
van JanCox,de BelgischeCobra schildervoorwie Kouwenaarhetgd icht
'Schilderijvan jan cox'schreef,opgenomen in klet gebruik van woorden

(1958).Naomstreeks1960,d.w.z.nadeverzamelbundelSintHelena komt
later,die een periodeafsluit,voeltGerritKouwenaarzich meeraangetrok-

ken totschildersdiehijrangschiktonderde noemerfmateriemannen',tot
wie hijGérard Leonard van den Eerenbeemtrekent evenals Dubuffet,
W ols,Corneille,Bryen,Jan Meijer,Tajirien <schilderendenaambestrijders
a1sM ichauxenLucebert'.tDematerieschilderijen van DllbuffetenVanden
Eerenbeemtbijvoorbeeld hebben inderdaad metmijn werk temaken',zegt
hijMeroverin 196719.
HijopendeenkeletentoonstellingenvanzijnvriendPierrevanSoestdiezijn
aan Cobraverwantewerk exposeerdebijgalerie 'tVensterin Rotterdam,
in 1960,en bijgalerie M agdalene Sothmann in Amsterdam,in 1963 en
1967.De laatste tentoonstelling werd geopend methetgd icht <M aar wat
doetde schilder',datin 1000 gedichten van 1969 aan Pierre van Soestis

22 Constant, De dialectîek van het experiment. Inleiding tot de catalogus van de
overzichtstentoonstelling <constant'in het Haags Gem eentemuseum, 1 oktober-21
november 1965. Opgenom en in: Constant, Opstand vc?z de H omo Ludens, Paul
Brand,Bussum, 1969.
23 Sextet.Simon Vinkenoog,Rudy K ousbroek,Jan G.Elburg,Hugo Claus,Luceberten GerritKouwenaar gaven een gedichtter gelegenheid van de tentoonstelling

van Corneillein kunsthandelMartinet.Amsterdam,kunsthandelMartinet,(oktober)
1954,12x 16 cm,14 pp.,metreproduktiesin lijnclichévan tekeningen van dekunstenaar.Oplage:150 exemplaren.
N GerritK ouwenaar, De ondoordrîngbare landkaart,A. A.M . Stols, '
s-Gravenhage, 1957,44 pp..

opgedragenenop zijn beurtgdnspireerdlijktop deimpressievan KouwenaardieVan Soestm etpotlood tekendeen inkleurde:
binnen hetraam metdeneusteraken
valteen Zchtbaar tafereeluiteen
vleesen benen.
De schilder met wie GerritKouwenaar na 1960 de grootste affilziteitvertoont,isechterGérard Leonard van den Eerenbeemt.W aserm etConstant

een grotekameraadschappelijkheid en eenzelfdeintensievegerichtheid ten
aanzien vanœn gemeenschappelijk doel:nadeoorlogietsnieuwstewillen
maken,metVanden Eerenbeemtisereen groteregelijkgestemdheid,een
elkaaraanvoelen en op dezelfdewijzereageren,een verwantschap dieook
in de techniek totuiting kom t.Een sim pele anekdoteillustreertdatKouwe-

naar de dagelijkse werkelijkheid wil pakken,het alldaagse nieuw wil
maken;zoalsVandenEerenbeemtdatwildoenmetzijnmateriaal,karton,
hout,papier,om een stukjewerkelijkheid zo tevangen dathetverbaast:a1s
Van den Eerenbeemtzo'n stukje papiervan de straatopraapt,rogeert
Kouwenaar daarop met:ik vind nu nooiteens œ n woord.<Op de een of

anderemanier,doordemanierwaaropjedetaalgroepeerten hergroepeert,
moeteen stukjewerkelijkheidzogepaktzijndatheteen schokjegeeft,dat
het verbaast.En dat schokje kan nog voor hetbegrijpen uitgaan.Het
gedichtwerkt.Nietik'19.

In 1961leidtKouwenaareen tentoonstellingvanschilderijen,tekeningenen
grafiekvanVandenEerenbeemtbijkunsthandelM .L.deBoerin.ln 1963
doet hij hetnogmaals voor een expositie bijgalerie Espace.Inmiddels
verscheen in hetderde nummer van Taboe,februari 1961,een illustratie

van Van den Eerenbeemtbijhetgedicht<Huizen'van Kouwenaar.En op
26maart1962lietGaleried'EendthungemeenschappelijkebundelZonder
k!euren25hetlichtzien:fgeen ge7lustreerdegedichten ofetsenm etm ëtische

uiieg',verduidelijktdebijbehorende prospectuss<maar10 + 10 geschreven en gegrifte op zichzelfstaande uitingen,die elkaar nu eens aanvullen,
dan weeroverlapm n ofafstoten,m aarwaarin sted sdezelfdethem atiek op

evenzeerverwantea1spersoonlijkewijzetotuitdrukkingkomt'.Degedichten werden verspreid opgenomen in de bundelZonder namen van 1962.

TweejaarlaterverschijntbijdeArcadia Persdegd ichtencyclusSinaiaa6,
herdruktin AutopsieIanoniem van 1965,metvijfcollagesvan Van den
Eerenbeem t.

KouwenaarsrelatietotVanden Eerenbeemtdrukthijzelfhetbeste uitin
25 Zonderkleuren,Galerie d'
Eendt,m aart 1962.55 x 38 cm.Oplage:60 ex..
26 Gerrit Kouwenaar,Sinaia,Arcadia Pers,Bloemendaal,september 1964,21 x 17

cm,10pp.,+ 4 collages.Oplage:120 ex..
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de catalogusinleiding voor de expositie van collages,tekeningen en etsen
van Gérard Leonard van den Eerenbeemtin oktober-november1962 in het

Stedelijk M useum van Amsterdamz7.Daarblijktdatde dichterbijdeze
beeldende kunstenaarhetzelfde streven heeftaangetroffen alshijzichzelf
metzijnpoëzieten doelstelt:dhetonmogelijkemogelijkmaken ofdesnoods
hetmogelijkeonmogelijk maken'.HetisIeen soortkunstdiebezig iszich
hartstochtelijk te onttrekken aan deliteratuur,aan dein letter-afspraken
neergeslagen ervaringen,aan dedictatuurvan hetbenoemende,ja aan de
naam zelf,de doodkist waarin de stof ongezien verm olmen moet.Deze

kunstispoëtisch omdatzijzich sprakeloosmetde stofwenstteidentificeren,omdatzijbijwijzevan spreken destofaan hetwoord laaten niet
andersom hetwoord aan de stof.Deze kunstenaarwilgeen woorden beel-

denmaarmateriebeelden,nietafbeeldenmaarbeelden.Hetblijftdevraag
ofdatnu zo maar kan,kan men woorden zwijgen? Kan men spreken,
mdedelen,overdragenzondertebenoemen?Natuurlijkkan datniet.Kunst
isim merseen grootscheepsbedrog'.

Zich onttrekken aandenaam doetook dedichterdiezijnbundeltzonder
namen'tottitelgeeft:

hetzwijgen te toonzetten
maarde naam teVerzwijgen...

Hetwoord ttoonzetten'voertmijnaar de relatie totde muziek,die bij
GerritKouwenaaren Gérard Leonard van den Eerenbeem top even overeenkomsigewijzeverloopt.Tijdensdetentoonstelling van Van den Eerenbeemtin hetStedelijk M useum werd hetm uziekstuk Entelechie 2,scènes
voorelfmusicivan PeterSchatvia een bandopname ten gehore gebracht.
Departituurstaatin decatalogusafgd rukt.Kouwenaaren Van den Eerenbeem twerkten beiden samen metdecomponistTon Bruynèl:Kouwenaar
a1s tekstdichter en Van den Eerenbeemt a1s partituur-illustrator.In 1963
ontstond uiteen opdrachtvan deNCRV Collage resonancell, een gesproken poëtische tekst waarvan de geluidenreeksen het materiaal aangeven

vooreen elektronisch muziekstuk.Dewoordenvan GerritKouwenaarzijn
een verbeelding van de viertbogen'waarin hetwerk isonderverdeeld:thet

woord(databstraktis)inrelatietotdeklank,denaam (machtelozeprojectievandeconcretestoflinzijnrelatietothetding,destofdieconcreetisen
de stem,menselijke bemiddelaartussen abstractieen concretie:in wezen
27 Gérard Leonard van den Eerenbeem t,Collages, tekeningen,etsen.- PeterSchat
Entelechîe 2, scènesvoorel
,
f rnuWcf,Amsterdam,Stedelijk Museum,oktober 1962.
Inleiding van GerritKouwenaar.
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demensze1f'28.Ook Mergaathetnietom een illustraievan dem ëziedoor
de muziek,m aar om een integratie van twee expressiemiddelen,een ver-

smelting waarbijdedoorverschillende stemmen gesproken woorden langs
elektronische weg tot nieuwe klanken worden verwerkt.welke opnieuw
worden gem oduleerd en gecomponeerd,zodatereen collage ontstaatwaarin ook de muziek en de poëzie uitelkaarzijnvoortgekomen.DezeCollage
resonance11wasop 20 april1963inhetStedeli
jkM useum vanAmsterdam
tebeluisteren,alseen vervolg op de eersteresonancevan Ton Bruynèl,die
in 1962 door het Van Abbe-m useum te Eindhoven werd gerealiseerd in

samenwerkingmetEleoPomare,ShiA ichiTajirien Sam Middleton.
In 1969 schreefdecomponistSigns,J/rwindquintd and fwo soundtracks,
een elektronisch m uziekstuk waarvan de partituur door Gérard Leonard
van den Eerenbeemtgrafisch zichtbaarwerd gemaakt,zodatdeuitvoerende
musicidegrafiek alseen inspirerende Inotenbalk'konden lezen.De partituur is meteen grammofoonplaatuitgegeven doorhetStd eli
jk M useum
van Amsterdam .Decompositiewerd i
n 1970eerstinhetStedelijkM useum
en daarna in het HaagsGem eentem useum uitgevoerd.

Deschilderijen van ConstantuitdeCobratijd zijn indaden devrijeuitingen,warsvanelkeesthetiek,vaneenfull-timeexperimentator.Zijn kunstis
revolterend en tegelijk een fantastische kunst,geschilderd door dezelfde
hand die zowelde revolutionairetaalvan de experimentelen alseen kinder-

lijk versjein Re/lex schreef:<1n dewo1van mijn kamerdeurtje zal/een
beestjegroeien zondertevergeten'.Ook bijConstantwordtdeoorlog œn
obsederendeherinneringsbeleving wanneerhijin 1951 en '52 tijdens een
verblijfin Parijseen aantalschilderijen en litho's,demap 8 X la guerre,
maaktvan een groteexplosievekrachtwaarin hetangstaanjagendegeweld
en hetverbijsterendeleed van deoorlog in œn schreeuw lijken uitgeschilderd,maarwaarin ook de lichtende opklappende witte vogelloskomt van
de verschroeide aarde.

Een lang gdichtdatJanElburg in 1951 op de tentoonstelling bij tLe
Canard' voorlas,inspireerde Constant tot een reeks van negen kleuren

houtsnM en,welkemetdeteksta1sHetuitzichtvan deduiT werden uitgegeven.tAlsConstanteen vogelschildert,dan mââkthijeen vogel,een
wezelijk diermetveren vanved;en a1sdievogelhuilt,dan isdaarniets
aan te verklaren in langzaam abstracte woorden over een mooikraplak en
28 Ton BruynèltGerritKouwenaar,Collage resonance11 1963.EuropeseFonoclub,

Amsterdam,apnl1966.Ton Bruynh
elschreefeen toelichting in VrijNederland van
18 april1964.

29 JanElburg enConstant,Hetuflzfcàlvan de#ufJ.GalerieleCanard,Amsterdam,
(november)1952,34,5 x 27 cm.Oplage:129 ex..
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een geraffineerd oker. en détzwart.Dan heefthi
jietslaten existeren',

getuigdeKouwenaarin 1952van zijn bewondering.
In dedaarop volgendejaren richtConstantzich meerop de ruimtelijke
kunst.Zijnwerk evolueertdanineen wetenschappelijkerichting.Despontane intuïtieve expressie wordt stee s verder teru% edrongen en m aakt

plaatsvoorhetproefondervindelijk experimentmethetmateriaalvan de
kunstenaar.HijmaaktmaquettesvooreenNieuw Babylon.SimonVinkenoog leidtde utopische stad van de hom o ludens1 :dconstantberichtover
een eigenwereld,diehijdenaam geeftvan een symbool,datwordttoteen
teken aan de wand van deze wereld.Een teken,dattotonsspreekt,wij
dieweten van stH ebouw,en de namen kunnen spellen van hetogenblik'3o.

GerritKouwenaaren ConstantNieuwenhuyszijnintensiefbezig.Zijwerken proefondervindelijk.Beiden beproeven hetonmogelijkemogelijk te
maken.Deexperimentelemogelijkhedenvanhetmateriaal,detaal,deverf,
hetalfabet,delijn,devorm endekleurzijnhunbestaansvoorwaarde,eerst
op expressievewijzein dejaren vijftig,dan meerbeheersten planmatig in
een poging om dematerie tebeelden en zo ietsnieuwste maken.Tekensin

detaal,tekensin detijd.
30 New Babylon.Ten lithographsbyConstantwith an accompagn/ngtextentitled

tpream ble to a new world'by Simon Vinkenoog.Galerie d'
Eendt,Amsterdam,voor-

jaar1963,40x 38cm..Oplage:60ex..OvereenkomstigeuitgaveninhetDuitsen het
Nederlands.
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Overfilosofie
C J.Boschheurne

I
De mooiste samenvatting van wat de leek van een filosoof verwacht, is
Henry M iller'spanegyriek op de obscure Duitse denkerHerm ann Keyser-

lingl:'eenvervangingsmiddelvoorreligie'.ln werkelijkheid kan defilosoof
datnietbieden.Alshijhettoch probeert,za1hijmeestalvervallen toteen
onsamenhangend, onbewezen en onlogisch betoog. Anderen die er iets

meervan weten,menen datfilosofen mensen zijn diealtijd in de kleuterleeftijd zijn blijven steken:hetpapa-wat-is-datstadium zijn ze nooitte
boven gekomen.Voordeze opvatting isveelte zeggen.Een filosoofvraagt

van allesnaardereden en bijiederantwoord dathijkrijgt,weethijweer
een waarom te plaatsen.DanielM .Taylor schreef op deze basis onlangs
zelfseen erg aardigeinleiding totde filosofiez.Toch bevredigtook datniet,
omdater dan geen antwoord wordtgegeven op de vraag waarom de filo-

soofdan welaltijdwaarom vraagt.
Hetverschijnen van een Engelse Mitie van Sten v ersoverzchtvan de
moderne filosofie:is een goM e aanleiding vooreen bezinning op de bezig-

heid van defilosoof.Heteerstewatbijdezevertaling treft,ishetverschil
tussen deDuitseen deEngelse titel,respectievelijk Hauptströmungen der
Gegenwartsphilosophie en M ain currents in contempory German,British

Jn# American philosophy.Franseen Russischefilosofiehoren dusnietbij
de hoofdstromingen van het hedendaagse denken.W erkt men het boek
verder door, dan ontdekt men buitendien dat het woord Duits alleen
betrekking heeft op de BRD en dat niemand wordt genoemd die in de
DDR werkt.
M aarook een aantalW estduitse denkerswordtnietgenoemd.Zo niem and

van deFrankfurterSchule,een groep diein haarwerk in œn belanpijke
mateteruggaatop Hegel.Ook deOosteurom seE osofiegaatoverM arx en
1 Opgenomen in debundelTheWîsdom JJthe Heart.
2 DanielM .Taylor,Explanation 4 M eaning,Cambridge University Press,London,
1970,202 pp.,75 p..
3 W .Stegmûller,M ain Currents in Contempory Ger-= Brldsh = # Am erkan #àflosophy,D.Reidel Publishing Company,Dordrecht, 1969,568 pp.,J72,- .
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op deze denker terug.M en kan zeggen dat hetcentrale thema van diens

denken altijdisgeweestdebevrijdingvandegeestvan deonvrijheid waarin
hijgeraaktwas4.Geestisdandenkvermogen.HetwasvooralM arxdieeen
generatielaternietalleen inzagdatdemenslichamelijkegeestmaarvooral
ook een lichamelijkegeestwasen datervan vrijheid voorhetdenken pas
sprakekanzijn a1saandebehoeftevanhetlichaam isvoldaan.Ditmaakte
hijtotcentrum vanzijnfilosofie.Ditbrachthem op destudievandeeconomie.Deontwikkelingvan diewetenschap sindszijndagen isvan dienaard
geweestdatdewiskunde daarin een steedsgrotererolging spelen,waardoor
defilosofen in Oost-Europaook welverplichtwerden sted smeeraandacht

tegaan besteden aan defilosofievan dewiskunde.W atisde werkelijke
betekenisvan de wiskunde,watheeftze metdewerkelijkheid te maken,
wordtsted sm eereen centralevraagvoorhen.Ook dedenkersvan desocio-

logischingesteldeFrankfurterSchule,waarbijmensen a1sHabermas,Adorno,Löwith en Heisshoren,terwijlook deAmerikaan H.M arcusein hun
richting denkt,moeten zich steeds meer afvragen op welkewijze zijde
werkelijkheidwaaroverzespreken,kennen en hoeheteigenlijkmogelijk is
om diewerkelijkheid tekennens.DeFransestructuralisten,diein ditboek
ook nietworden behandeld,menen dathetdenken overde werkelijkheid
en ookhetdoen in en metdewerkelijkheid dientengevolge- geschiedt
doormiddelvan de taal,dieechter1osstaatvan diewerkelijkheid en zich
alleen maardoormiddelvan conventiesop diewerkelijkheid betrekt.
Dekenleerisdusinderdaad een uitermatebelangrijk deelvan defilosofie,
maarerismeerindefilosofiedandat.NietvoorStegmûller.Hijbehandelt
-

alleen die filosofen die zich in hoofdzaak daarop hebben toegelegd of

belichtalleen dataspectvan hetwerk van een denker.Daarbijgeefthij
dan weerextranadruk aan hun gedachten overdewiskunde.Natuurlijk is
ditdeelvan defilosofievan grootbelang.
M aarisde filosofie nu alleen maar grondslagenonderzoek,datwilzeggen
een denken overde zekerheden diedewetenschappen onsgeven? Om deze
vraag te beantwoorden za1men zich afm oeten vragen waarvoorde wetenschap dan we1dient.Zeisernietomwillevan haarzelf.H etgaatsteM som

een menselijk denken datblijkbaarop een ofanderewijzein dewerkelijk4 Hegeliscentraaldefilosoofvan deVrijheid.Een recente goedeuitœnzetting in
L.OeingHanhoff,Grundzûge der Philosophîe Hegels,in Stîmmen der Zeit,juni
1970.Hoezeerditvrijheidsideaalookrevolutionairwas,inW .R.Beyer,DerStellenwertder französischen Juli-Revoludon von 1830 im Denken Hegels,in Deutsche
Zefacàrf//N rPhilosophle,1971,no.5.De ontwikkeling van de filosofie na Hegel

totaanheteindevan devorigeeeuw washetonderweryvanuitvoerigestudiesvan
Heiss en Löwith.Lukâcs toonde aan hoe hetirrationallsme dat toen overheersend

werd,hetpubliek rijp maakte om een fascistisch regiem teaanvaarden.
5 Goe e bespreking van deze school in H .Albrœ ht, Deutsche Philosophîe Heute,
Brem en, 1969.
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heid toepasbaaris.Om welkereden hijditook verderwildoen,demens
za1 de wetenschap sted s toepassen omwille van zich zelf. Behalve een

voor-begripsmatigekennis,besef,van zijn eigen bestaan,isallekennisdie
demensvan zichzelfheeft,betrokken op de buitenwereld.Andersgezegd:
V e begripsm atige kennis die de mens van zichzelfheeft,is van relatieve

aard.Dooruitbreidingvan zijn kennisvandebuitenwereld za1hijdusook
deze relatieve zelfkennis uitbreiden.Uitbreiding van zijn kennis za1dus
zondermeersteM sleidentotwatmenmeteenlelijkwoord 'Existenzerhellung'noemt.
Hierh,ebbenwi
jtweevandedoeleindenvandefilosofie:grondslagenonder-

zoek en 'Existenzerhellung'.Helaaszijn ervelefilosofen diehetlaatste
zonderheteerstewillen bdrijven en dan vaak komen totœn uiterstvaag
taalgebruik datweinig kennisaan anderen overdraagt.Heidegger is daar-

van hetmeestsprekendevoorbeeld.Een uitspraak overhetniets,waarhij
zich veelmeebezighoudta1s'DasNichtsnichtet',brengtgeen kennisover.

Debdrijversvan hetgrondslagenonderzoek houden zich nooitbezig met
deExistenzerhellung.Merkwaardigerwijzehouden zijzich we1bezig met
fundamentele maatschappijkritiek.Zowel Chomskials Bernard Russell
hebben daarveelovergeschreven.Vaak krijgtmen echterdeindruk dat
men b.v.in de Principla M athematica en in de politieke geschriften van

Russellmettwee verschillende schrijverste doen heeft.Eris tussen de
verschillende geschriften geen verband te leggen.H etzelfde geldtvoor de

geschriften van Chomski.In één werk,H nguage nnd Mfn#,probeerthij
beide te behandelen,maar hetverband blijkt nergens.In feite hoortde
fundamentele kritiek op de maatschappijvoortte vloeien uit een beter
inzichtin heteigen bestaan,datvoortkomtuitœn beterinzichtin de verhouding m etde buitenwereld,datwilzeggen beterinzichtin dekennisvan
de buitenwereld.Grondslagenonderzoek,Existenzerhellung en fundamen-

telemaatschappijkritiek liggen dusin elkaarsverlengde.
Vanzelfsprekendishetdaarbijvanhetgrootstebelang,welkehoudingmen
aanneemt tegenover de wetenschappelijke kennis.Op het eerste gezicht
moeten wijnamelijk vaststellen datdenatuurwetenschapmn en demathematicaonseenbijzonderzekersoortvan kennisverschaffen.Bijdenatuurwetenschappenblijktdatbijnaderinzien alheelwatmindertezijn.De
natuurkundigewetten zijndoorinductievastgesteld;datwilzeggen uiteen
reeksgebeurtenissen leidtm en œn algemeneregelaf.Devraag isnu:ishet
ooitverantwoord te zeggen datœ n bepaalde gebeudenis onder bepaalde

omstandigheden sted szalplaatsvinden? In onsdagelijksleven en in de
techniek gaanwijvooM urenduitvanhetbestaan van dergelijkealgemene
regelsen wetten.In hun absoluutheid zijn zeniettebewijzen.Devraag is
nu echter:mogen wijook in de sociale wetenschapm n hetbestaan van
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dergelijke algemene regels aannemen en mogen wij stellen dat die op
dezelfde wi
jzetoepasbaarzijnin hetmaatschappelijk verkeer,zodatera1s
hetware een sociale techniek zou kunnen worden opgebouwd? Azs men

ditaanneemt,gaatmen uitvandeonveranderlijkheidvan demaatschappelijkeregels,denormen,en kan men zich daarbijallœn aanPaSSCn.Voor
kritiek isdan geen plaats meer6.M en mag welstellen datdit de centrale
vraag van de hd endaagse filosofie is,die dan ook ver-dragende politieke
consequentiesheeft.DedoorStegmiillerbehandelde filosofen komen daar-

aanniettoe,maarblijven feitelijk geheelsteken inhetonderzoek van onze
kennisinhetdagelijkslevenenindewetenschap.Deschrijverstaatdaarbij
zelfduidelijk op hetstandpunt datdie kennis alleen maar een begripsmatigekenniskanzijn.Hetiseenfeitdatwijovereen andersoortkennis
nietkunnen spreken.De slotzin van W ittgensteins Tractatus 'W ovon man
nichtsprechen kann,darûbermussman schweigen',zegtnietsanders, m aar

ook nietsmeer.Uithetboekje van PaulEngelmannlblijktduidelijk dat
W ittgenstein zich we1degelijk heeftafgevraagd ofer ook zo ietsa1seen
mystiekekennisbestaat.Ofhijdievraagtotœn oplossing heeftgebracht,
is een totaalandere vraag,waarop hi
joverigens in zijn stelselook geen
antwoord kon geven.Het is echter onjuist om, zoals Stegmûller deed,
zondermeer aan te nem en datvoorW ittgenstein alle kennisophoudt met

debegripsmatigekennis.Hetisongetwijfeld eenfeitdataan allebegripsmatige kennis die we in taalkunnen samenvatten,een nietbegripsmatige
kennis van ons eigen bestaan vooraf gaat,die hoogstens totuitdrukking
kan worden gebrachtin de bevestiging van heteigen bestaan doordewoorden:ik ben ik8.
11

Stegmiillerbegintzijn boek meteen bespreking van deverschillendehoudingen van meerofminderonbegrip dieverscMllendefilosofen ten opzichte

van elkaarinnemen.Hetisinderdaad een feitdatsomshetwederzijdse
onbegrip zo vergaat,datmen elkaarverkettert,zoverzelfsdatm en elkaar
6 Dr.B.C.vanH outen,Tussen aanpassing en kritiek en H aberm as, Zur Ltlgik #cr

Sozialwissenschajtenbehandelendityrobleem.Eenvoorbeeldvaneentotaleaanpassing door toepassing van mathem atlsche modellen in David J. Bartholomew, Stocàrff.
çcàc ModelleJ#rsoziale Vorgânge,R.Oldenbourg,Mûnchen, 1970, 346 pp.,
DM .70,- .

7PaulFmgelman,LudwigWittqenstelnSrie/eundBegegnungen,Oldenbourg,Wien,

1970,128 pp..Merkwaardigermjzewaren dezeoorspronkelijk in hetDuitsgeschrevenbrievenenigejaren geleden alinEngelsevertalinguitgekomen.
8 Voor een niet-begdpsm atige kennis, zoals die eigenl
ijk ook gewild wordtdoor
Husserlen Heidegger,iederop zijn eigen manier,ishetmeestwaarscEjnlijk plaats
op het gebied van de kunst.lngarden kan dan ook Husserlsleer op ditgebied zeer

overtuigend toepassen.Ditkomtwaarschijnlijk,omdatde kunstzelftemaken heeft
meteen uitdrukken van watnog nietin taalte vatten is.
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vankwadetrouw beschuldigt.Poppernoemtbijvoorbeeld Hegeleen paljas
enStaaltrektHegelsgoedetrouw in twijfel.Vooralvan demoderneAmerikaansefilosofenhoortmenvaak vanditsoortbeweringen.ln feitezijnzij
instrijdmetdeeigenopvattingenvandezedenkers.Hunbasisbestaatuit
observaties zoals men die in de natuurwetenschappen doet.Deze kunnen
alleen verwerktworden in rusten zelfbeheersing.Zoveelkan de m oderne
filosoofnog van de Stoa leren.
Natuurlijk kan men ook Mer NVCCC Vragen N/aaroDl.De filosoof za1door

zijn werk een dieperinzichtin zijn eigen bestaanswijzekrijgen,maardeze
wetenschappelijke arbeid za1 hij evenmin a1s welke wetenschappelijke
arbeid dan ook alleen kunnen verrichten.Zijn zelfkenisza1ertoeleiden
dathijœn groterbegrip van zichzelfkrijgtin verhouding tothet andere,
datwilzeRendathijookeenbeterbegripkrijgtvanzijnbehoeften.Kan
hijaan dezebehoeften voldoen,dan ishijvrij,hijkan dan immersdoen
wathijwil.Hetbereikenvandezevrijheidishetdoeldatiedermensin zijn
arbeid probeertte bereiken.De filosoofisechtermetdatdoelook meerof
minder bekend.Slechts a1s hetbekend is,kan hetbereikt worden.De te

verwezenlijken behoeften komen echtervooreen belangrijk deelvoortuit
de zijnsvorm van demens.Natuurlijk isdiezijnsvorm lichamelijk.Onze
zintuigen en devorm van onslichaam bepalen vooreen belangrijkemate
devorm van onskennen.Chemicaliën kuM en ons een ander bewustzijn
van onzeomgeving geven,zonderdatwijkunnen zeggen welk bewustzijn
daarvan juistis.M aar daarnaastis de menselijke bestaansvorm sociaal.
Hetism erkwaardig datdeneo-positivisten,diezo denadruk leggen op het
begripsm atige kennen door middel van de taal,daarvoor zo weinig oog
hebben.W antde taalbestaat alleen m aar in de gem eenschap.Een privé-

taal,voorbijvoorbeeld een geheim dagboek,kan ik allœn maarbegrijpen
alsik die taalkan terugvertalen in de taalvan een gem eenschap.Degege-

vens die wijzintuigelijk aan onze omgeving ontlenen,zijn alleen maar
bruikbaarvooronsalswijze begripsmatig metbehulp van taalkunnen
vatten.H oe scherper gedifferentieerd een taalis,en daarmee ook hetbegrippenapparaatdatdeze taalbedient,deste beter za1onze greep,middels

hetbepip,op de werkelijkheid zijn.Ditlegtin de eerste plaats aan de
filosoofmaarinzekerezin ook vooriedereanderewetenschappelijkewerkervoorzichzelfdeverplichting op om overzijn denken tespreken,waardoorhijdus ook bijanderen de vrijheid zalverwerkelijken.Zijn werk
bestaatuitdehistorischeverwerkelijkingvan devrijheid,watvoorKantde
definitie wasvan Aufklërung.
llI
De zelfbezinning van de filosofie heefteen merkwaardige consequentie.De
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filosofie moetsted sweerzelfbepalen watze is.Datwi1zeggen:de definitievan filosofiebehoorttotdefilosofie.Nu heeftTarskibewezen datindien
de definitie van een systeem totdat systeem behoort,dat systeem voortdurend zalleiden totparadoxen.Ditwordtinderdaad in de filosofie ook

sted sduidelijker.Hetblijktin ditverband ook datervragen zijn diein
principeniettebeantwoordenzijn.Zobijvoorbeelddevraagofdehouding
Vandefilosoofrationalistisch (aanpassend)ofkritischmoetzijn;omdathij,
zoalsHabermaszo duidelijk laatzien,bijdebeantwoording van dievraag
een van de beide houdingen moet aannemen.

Sommigetegenstellingen in de filosofie zijn hetgevolg van de paradoxale
situatievan demens.De tegenstelling bijvoorbeeld tussen existentialisme,
datdewerkelijkemensin detotalevereenzamingziet,en hetmarxism e,dat
demensinwerkelijkheid alleenmaarindemaatschappijwillatenbestaan.
Adornowijstinzijnhoofdwerkopveleparadoxalesituatiesindefilosofie,
zo bijvoorbeeld de noodzaak voorBergson om zijn irrationele ervaringen
rationeel te verwoorden.Som mige van deze paradoxen zullen later misschien toteen oplossing komen,zoalsveleoudeantinom ieën aloverwonnen

zijn.Bijandereisdatnietzo waarschijnlijk.Zo bijvoorbeeld nietdeparadOx van Russellwaaruitvolgtdatde verzameling van allezinvolle system en
nietzinvolis.

Detegenstelling tussen neo-positivismeen logisch-positivisme enerzijdsen
dedialectiekanderzijdsisweereen schijntegenstelling,dieallœn maareen
voortvloeisel is van het feitdat men niet goM naar elkaar luistert.Het
uitgangspuntvan de eersten,dat als iets een bepaalde eigenschap heeft,
bijvoorbeeld bestaan,hetonjuistisom testellendathetdieeigenschap niet
heeft,sluithetdialedische uitgangspuntnietuit.Datluidtnamelij
k,data1s
i
e
t
s
dat
dat
di
ng
nietis.
erietsis,eraltijd ietsandersis,datwilzeggen
Ui
t
be
paalde
De samenwerking van beide opvattingen isnoodzakelijk.

moeilijkhd en waarWittgenstein op stuitte,bijvoorbeeld de betekenisvan
zijn eigen ideevan een 'atomic stateofaffairs',œn toestand waarvan men
alleen maarkan zeggen datze erwe1ofnietis,kan men alleen komen als
men zedialectisch opvat.M aarookdeprakti
jk eisteen samengaan.Dialectiek alleen zagen we tot het stalinism e leiden,het logisch empirisme van
Pareto vormde degrondslag van hetfascism e.M aarhetfeitdat er tegen-

stellingen op telossen zijn en opgelostmoeten worden,verhindertnietdat
eronherroepelijkeparadoxen zijn en moeten zijn.Ditnoodzaaktonstot
nadere bezinning op de paradox.Een paradox kan alleen maar totwerke-

lijkemoeilijkheden voeren indien hetjuistisdatietsnietgelijktijdig kan
bestaan en nietbestaan.In de normale dagelijkse en wetenschappelijke
arbeid moeten wijvan dejuistheid van dezestelling uitgaan.Hetisechter
een algemene wetdie evenmin a1s welke algemene wetook wetenschappe-
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lijk absoluutkan wordenbewezen.Feitelijkhebben wijhierzelfstedoen
meteen axioma van de logica.

Hetfeitdathetdenken uiteindelijk tottegenspraken leidt en hetdenken
nooitanderskan zijn dan een denken dat uitgaatvan en bepaald wordt
doordewerkelijkheid kan onszo totde conclusie leiden datdeze stelling
nietin haar absoluutheid waar isen datdusdewerkeli
jkheid paradoxaal
is9.

Ookbuitendefilosofiezelfvindenwijaanwijzingenvoordieparadoxaliteit
vandewerkelijkheid.Tevaak zien wein depolitiek en hetverderedagelijkseleven tweelijnrechttegengesteldestandpunten,vooroftegenabortus
ofeuthanasie,'Iedereen auto'en 'rotopmetjerototo'en noem maarop,op
even goede gronden en m eteven veellogica verdedigen.H etis ook bekend
datMarxinzijncommentaaropHegelsrechtsfilosofie geen oplossing wist
voor de problemen van drukpersen godsdi
enstvrijheid.Enerzijdsvolgden

uitzijn eigen op de praktijk stoelendetheoriedaartegen zekere bezyvaren,
anderzijdswasertegendeopvattingvan Hegelgeen enkelargumentaante
voeren.W aaruit zou kunnen volgen dat in id er geval een deel van de

meestfundamentelemensenrechtenparadoxaalvan aard zijn.
Natuurlijk moetmen zich inaldezegevallen afvragen ofdewerkelijkheid
paradoxaalis,ofdatwijhiertemakenhebbenmeteen defectvan detaal,
ofdatdegevallen verschillend van aard zijn.Hetis onjuistom watdat
betreftbijvoorbaateen standpuntintenemen.A1ditsoortuitspraken over
de werkelijkheid en voorzover mogelijk de werkelijkheid zelf zullen bestudeerd moeten worden.

9 Deboeddhistischefilosofieheeftaltijd op datstandpuntgestaan,cf.R.Marti,The
Centralphilosophy 0/Buddhism,p.38 ss..
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Theaterw etenschap
Een terreinverkenning
Carlos Tindemans

Overalterwereldwordtdagelijksgepraaten geschreven overtheater.Vanuitdem eestverschillende standpunten.Esthetisch-onthecht,rationeel-utilitair,neutraal-informatief,bedwelmd-parti
jdig.Een oordeelwordtmeestal
kortgeknipt tot een opinie.En een opinie hangt zich op aan details.Zo
komen weenorm veelaan deweetoverde ideologische vormcode van een
regisseur,over de evocatieve verm ogensvan een decorontwerper,over de
indringende probleemkracht van een dram atisch auteur.Telkens weer
wordteenglobaaloordeelovereen theateropvoering gevormd uitfragmenten en aspecten van een geheel.Telkensweerwordtalleaandachtgeconcen-

treerdop wattoch maardemiddden van hetleaterzijn.Vanhetpartiële
belang van eenstructuurschakelwordtop irrationelewijzeovergewiptnaar
detotaliteit.Hettheaterwordtblijkbaarvanzovelekanten uitverschzend
benaderd,datjeaanheteindechtnietsmeeroverhoudtwateen verbindend
geheelen een overkoepelendewaardezou kunnen zijn.Hettheaterglipt
door de vingers.Hetis een grootgeheim gebleven.Datis œn eerste vaststelling.
SH erteen aantaldecennia heeftook de wetenschap zich van hettheater
meester gemaakt.In ons taalgebied is die academische aandacht voor het

theaternogjong.Datheeftongetwijfeld voordelengehad.Devakluihebben
om zich hœ n kunnen speuren welke methoden h'et elders goed hebben

gedaan,waarwijzigingen aangebrachtdienen teworden en watten allen
prijzemoetworden vermeden.Ofdevooruitgang echtzo grootis?W eliswaarwordthardnekkig verkondigd datde l eatergeschiedenis,zich afzettend tegen de slologie en de literatuurwetenschap,het zwaartepunt heeft
verlegd van de logosnaar de mimos,van woord naar spelen gebaar. Niet
hetdrpma,de tekst,isbasisen eindpuntvan hetleater,maarde voorstelling,de uitbedding en daarin is de drnm atische tekst slechts één van de

talrijke elementen.Maar ditgeloofspuntstootnog altijd op nogalwat
weerstand.HetbloM kruiptwaarhetnietgaan kan:te dikwijlswordtde
verkenningvanhetdramatischecentrum allœn gewijzigdinœnwatingewikkelder,maar even naïef bevestigen van oude standpunten. Dan wordt
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hetdram awe1alsstartpuntaanvaard,maarevenzeeralseindvlak gdmmuniseerd;dan wordtde uitbeelding enkelin die mate onder ogen genomen,
a1s ze aldan nietin staatis gebleken de ongerepte dramatische begintoe-

stand waarneembaarovertebrengen bijhetpubliek.M .a.w.deautonomie
van hetl eaterwordtuitsluitend opgevata1sœn m edium ,a1seen voertuig

van drpmatische m tentie.Hettheaterverantwoordtzijn bestaan,a1shet
erin slaagthetdrama intactte handhaven.De volkomen eigen geaardheid
van hettheateralsfenom een wordtmeteen gerustgeweten genegeerd.Dat
is een twed e vaststelling.

Nuzijnerwe1tweeaspectenwaarop detheaterwetenschapzichmetenige
vertroostende hardnekkigheid heeft geconcentreerd. In de eerste plaats
heeftze gem ogd de bestaansvoorwaarden van hettheater als overdrachtsapparaatin kaarttebrengen.M etmethoden,aan anderewetenschapsgebie-

den ontleend,trachtzeeen aantalelementen vanhettheatertebeschrijven.
Zo kunnen we nu allerhande historische overzichten van de ontwikkeling
van hetdecor,van hetkostuum,van de scenische ruimte,van de schouwburgarchitectuur,van het rekwisiet,van de belichting raadplegen.Zo bestaan ergeschiedenissen van de toneelspeelkunsten van de regie.Ditsoort

arbeid kén inderdaad relevantzijn,indien althansvanuitdezegdsoleerde
bevindingen de stap werd gewaagd naar een ruimere betekenis.A1 deze

overzichten zijn cultuurhistorisch ontroerend,maarzevertellen zo ontstellend weinig overdeimpulsen,de oorzaken,de motieven,ofoverde resultaten,deconsm uenties,dereactiesvan en op dezedeelelementen:m otieven
en effecten die nietgdsoleerd in hetlandschap zouden staan,maarfunda-

menteelinzichtzouden vrijmaken in hetwaarom,hetwaten hethoe van
het theater a1s existentieelfenom een.

R econstructie
Deze laatste opdracht,de nogalriskante sprong van toevallig sm ptoom

naarfundamenteelteken,heeftde theaterwetenschappelijke rœonstruktie
op zich genom en,en datisdan hettweM easpectwaarop de theaterweten-

schap zich heeftgericht.Degeschid enisTreconstruerend',wilzijdeongestoordecontinuïteitvanhetleaterbewijzen,maardatleidttotnietsanders
dan toteen hopeloze zelfbevestiging.Hettheaterisnu eenmaaleen transi-

torisch md iplm;hetconstitueertzich in de tijd,in een beperkte en omschrijfbare tijd,en eensdevoorstelling afgelopen,ishetook uitmethet
leater.D.w.z.hetisonherhaalbaaren blijftdusnieta1sobjectiefgegeven
terbeschikking liggen van devorser.Demoderne techniek heeftervoorgezorgd datl ansvele voorstellingen m etklank en beeld worden bewaard;

maarwatnietop tetekenen valt,zijn dementledimensiesen defunctie
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van hetpubliek,die mede-schepm nde factor van elke theateruitbeelding.
W i1detheaterwetenschap totreconstructieovergaan,danmoetzijallereerst
m oeizaam debestaande materiële documenten zien teverzamelen.Depositivistische obsessie van voorgaande generaties heeft daar keurig voor gezorgd.M aar is de theaterwetenschap ooit verder gekomen dan tot het

inventariseren van die bergen gegevens? Vaak krijg je de bevreemdende
indruk datde onderzoeker zich beperkttothetvoorradige materiaalen er

een volstrektehistorischewaarheid en werkelijkheid uitzoekttepersen,in
detoch we1ijdele overtuiging datdesom van de beschikbare fragmenten
ontegensprekelijk ook deessentievan hetintegralegebeuren za1uitmaken.
Hetfenomœn theaterwordtblijkbaargereduceerd totzijnnxateriële resten.
Datisonmogelijk.A1sweechtertotdeconclusiekomen dathettheaterin
zijnhistorischegestalte,in zijn volstrekteenigheid nietuitvergeeldepaperassen,tekeningen en schetsen opgedieptkan worden,dan isdatgeen aan-

leidingtotresignatie.A1dezedocumentenblijven hunonaantastbarewaardebezitten.Erisechtereen anderoverleg nodig,een andere ordevan voor-

rang.Devigerendetheaterwetenschap isvanoordeeldatzezoveelmogelijk
reële theateruitbeeldingen tot op hetbot moet ontld en om er de constituerende,relevante momenten en tekenen van te catalogiseren,in hetgeloof
datdan aan heteindehetfenomeen theatervanzelfin vollehelderheid bloot
komtte liggen.Datnu geloofik bepaald niet.Hetenigeresultaatvan deze
methodeisdebevestiging van hetgrondm ateriaal,hetinzichtdathetm ate-

riaal,beoordeeld naarwathetin zich heeft,deugdelijk is;maarop welke
wijzeditmateriaaleen al-dan-niet-vitaalmomentin hetgeheelheeftuitgem aakt,welke aspecten het vertegenwoordigt die een meer-waarde eerst
mogelijkhebbengemaakt,welkeoverkoepelendeGestaltop basisvan welke
m ateriële gegevens is opgebouwd,datm oet aan deze m ethodiek van de

reconstructienoodzakelijk ontsnappen.
Systeem

Alleen een omgekeerdewerkwijzekan uiteindelijk systematisch vruchtbaar
zijn.Elketheatervoorstellingheefteenstrikteigen bestaanswijze,maarpast
zichtegelijk ook aanofzetzichaftegen œn grondpatroon,een theatersysteem .Detheaterwetenschap moetin de eersteplaats0P zoek gaan naarde
aard van dezesystem atischestructuur;pasdan kunnen debestaandedocu-

menten vanafzonderlijkeuitbeeldingen dynamisch worden en uithun specifiekegestalte diegegevensvrijmaken diede typischestructuurvan déze
voorstelling hebben uitgem aakt.W at nodig is,is een basismodelvan het

theatergebeuren.Op een tijd van verzamelen,moetthans een tijd volgen
van constructieve kennis.De tijd van de weetjes isvoorbij,die van het
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wetenisaangebroken.EnergiemoetlansbesteH worden aandeobjectivering van hettheater,de meetbaarheid van hetleatergebeuren.
Om ditprogramma tot een goed einde te brengen,moetde theaterwetenschap gebruik maken van de bevindingen die andere wetenschappen reeds
voor kunnen leggen.Literatuurwetenschap, taalwetenschap, kunstwetenschap,cultuurgeschiedenis,sociologie,economie,antropologieen psychologie hebben ieder voorzich facetten aangeraaktdie behoren tot hettotale

projectvan hettheater.Ditbetekentnietdatdezedeeloplossingen zonder
meerzijn over te dragen op hetleater.ld ervan deze wetenschappen
buigt zich immers over aspecten van het theater vanuit haar op zichzelf
gerichte bedoeling;de theaterwetenschap zalmetdeze resultaten rekening
m oeten houden,maarze ook œn andereoriëntering m oeten geven,die zich
enkelkan losm aken uitde essentie van hetglobale model.In de l eaterwetenschap gaathetin iH ere fase van hetonderzoek om het totale com plex,en nietom een partieelm oment;a1szeuitzietnaarde analyseerbaar-

heid van samenstellendeelementen,dan altijd om zeorganisch terug in te
passeninhetcentraleobject.Hetkomteropaanderesultatenvandeesthetischeen historische wetenschappen tecombineren metdievan de commu-

nicatie-en gdragswetenschappen.Hetmoetmogelijk worden hetleater
nietlangertebekijkenuitsluitend op zijn esthetischeaspecten,maartevens
hetafte tasten alseen sociaalfenomeen,a1sœ n communicatiefunctie,die

sociaal-maatschappelijkeinhoudenoverdraagtdoormiddelvan eenestheusche id orm atietechniek.De theaterwetenschap mag hettheater nietlanger

exclusief benaderen alseen objectvan een algemene kunstieorie,maar
moethetevenzeerzien a1seen objectvan demaatschappijwetenschappen
en de zich daarin ontwikkelende me ia-en communicatieresearch.

Veranderlqke kenmerken
Ook deevolutiespeeltin hetbasism odelvan hetleaterœ n rol.H etonder-

zoek moetbijgevolg trachtenheteeuwigeleateraftezonderen vanhet
tijds-ofactueletheater.Datisgeenprobleem van chronoloseofcontinuïteit,m aareen gevolg van deontwikkeling van de mens,en veelmindervan
het theater zelf.Het l eatergebeuren zal dus in twee grote interesse-en

fenomeengebid en opgesplitstkunnenworden:enerzijdsdemutante,labiele
kenmerken,anderzijdsdeblijvende,stabieleelementen.W atnaverloopvan
tijdeenlabielelementblijkttezijn,kan zich echterindeactueletheateruitbeelding a1s stabielen fundamenteelvoordoen,en om gekeerd.Andermaal
za1de analyseeen onderscheid naaraard en belang tussen defundamentele
gegevens m oeten aanbrengen; aangezien zich dit in iM ere geestesweten-

schap we1voordoet,levert ditgeen bijzondere problemen op,als maar
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voortdurend aan desamenhangvanvluchtigeenblijvendemomenten wordt
gedacht.

Paswanneereen systematisch onderzoek op gang isgebracht,kan blijken
watallemaala1sveranderlijk kenmerk binnenditsysteem heeftgefungeerd.
lk stelm evoordateen aantalvan dezeachtergrondsymptomen vri
jevident
is.Zoisdemaatschappelijkefunctie van hettheaterthansandersdan vroeger,en datvarieert,zowelvroeger a1snu,van land totland;hettheateris

zijn exclusiviteitin belangrijkematekwijtgeraakt,een aspectdattemaken
heeftmetdetijdscultureleevenzeeralsmetdesocialeconjunctuur.Zoisde
relatie tussen hetliteraire drama en de theatrale opvoering erg onderhevig
aan schommelingen;de discussie ofeen literairkunstwerk m etdehulp van

hetieatertotzijn perfectiewordtgebrachtdan welofeen literairkunstwerk a1sinstrumentgaatfungeren vooreen theatrale autonomie,islzietm et

een wijswoord te beslechten.Zo isook de relatie van hettheatertotde
sociaal-maatschappelijke werkelijkheid we1nietaltijd dezelfde.Isheteen
spiegelbeeld,isheteen ho1ofeen bolbeeld?Isheteen werkelijkheidsversmalling en -concentratie,of-verhevigingen -verruim ing? Diverseantwoor-

den zijn gegeven,diversestijlenzijn erop gebaseerd,altijd isereen bepaalde intentie die van een principieel antwoord afhankeli
jk zalzijn.Om het
even of hettheater wordtopgevat als apologie van de maatschappij,als
affirmatie van een wereldbeeld,a1sapotheosevan een beweging,a1s quasireligieuze mystificatievan eenmaatschappeli
jkebehoefte,a1skritischeanalyse van een onbehaagli
jkewerkelijkheidsbeleving ofa1sdestructieve nei-

ging,een verwijzing naar een werkelijke maatschappelijkheid moet aanwezigzijn.Zozijnernogveleandereraakpuntendieeen organischefunctie
van hettheatervertegenwoordigen,maarwaarvan hetprecieze gehalte af-

hankelijkisvan detijdsgeest:ishettheatereen spel,ofeen cultusvorm,of
œn literaireevocatieofeen sociaal-maatschappelijkeontmoeting?
Triadische structuur

Hoe ongemeen belangrijk ook,deze wisselende kenmerken zijn slechts
begeleidingsverschijnselen;het centrum blijft in zichzelf permanent.Zij
kunnen hettotalegehaltevan hettheatermedebepalen,maarze zijn niet
bijmachteom hetsysteem zelfingrijm nd tewijzigen.W aarom datzoisen
naarallewaarschijnlijkheid ook altijd zo zalblijven,hangtsamen metde
gebeurstructuurVan hettheater.
Ik ga ervan uit dat het systeem een combinatie is van een intentie,een
demonstratie en een effect.leder van deze termen kan rustig ingewisseld
worden vooreen andere,a1sdiemaarbeterweetuittedrukken watermee

bedoeld wordt(waarmee ik tevens steldatde zich vernieuwende theater-
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wetenschapindeeersteplaatsalaanhaarterminologieza1moetenwerken).
W atik bd oelis ongeveer dit:elke theatervoorstelling draagtin zich een
intentie,een algemœn concept,datzo nauwkeurig mogeli
jk gestaltekrijgt
in een serie mimische en gestischetekensen tijd-ruimte-si
gnalen,een demonstratie,diegetoond wordtaan een publiekenwaarvaneen e//dcfwordt
verwachtdatoverœ nstemtm ethetin de demonstratie gdntegreerde intentiepe cipe.Alleen in de analyseheefthetzin deze drie fasen uitelkaarte

halen;in dewerkelijkheid vandetheatervoorstellingvormen zijeen onmiddellijkedrie-eenheid,conditioneren zeelkaar,zowelopid ermomentvan
de voorstelling alsin hetglobale resultaat.Deze triadischestructuurm aakt
hetsysteem van hettheatergebeuren uit.

Intentie

Inhetintentieveld zijntweeinstantiesteonderscheiden'
.dievan deuitvoerdersen dievan dedinginstrumenten.Alsuitvoerdersfungeren regisseuren
acteurs,m aarin de uitwerking van hun intentie wordtook de toeschouwer

reedsbetrokken.Deregisseurtracht,vanuitzijneigenpersoonlijkeenartistieke identiteit,zijn intentie van de voorstelling aan de acteurs over te
dragen.De acteur,metzljn professioneleidentiteit,meetzich een ro1aan
waarvan de structuur bepaald wordtzoweldoorzijn persoonlijkheid a1s
doorzijn affiniteittotdedramatisch'
econstructieendeconcreteverlangens
van deregisseur.Van creërend subjectevolueerthijtotgecreëerd object.
Inprincipeherhaaltzich ditprocesbijelkeacteurdiebijdeopbouw vande
voorstelling isbetrokken,maar uiteraard ook telkensanders,omdatiM er
acteur anders aangelegd is,een andere rolaffiniteitza1 uitwerken en aan
andere verlangens van de regisseur za1 beantwoorden. Dit proces heeft

tevenstwee dimensies:enerzijdsgeeftderelatie van de acteursonderling
een bepaalde kleuren vorm aan iedereindividuelerolopbouw,anderzijds
oefentdeglobalerelatievan de acteurstotde intentievan de regisseurook
enige constructieve invloed uitop heteindprodukt.
Alsdinginstrumenten staan twee elementen midden in de intentie:de dramatische basisteksten het scenische dispositief.Van beide kan uiteraard
op velerlei manieren gebruik worden gem aakt.De tekst kan angstvallig
gerespecteerd ofalleen a1s een m arginaal elem ent worden behandeld;en

iedervan dezetweegebruiksmogelijkheden kunnen nog vele schakeringen
vertonen.Probeertde regisseur,aldan nietin overleg metde acteurs,de

dramatischetekstzo integermogelijk in scènetebrengen,dan houdtdital
meteen een bepaaldeintentiein;wensthijanderzijdsvan degrondtekstaf
tewijken,dandoetdatbijgevolggeenafbreukaanhetfeitdateraltijd een
intentie aanwezig is.Hetscenische dispositiefop zijn beurtkan volmaakt
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dienend ofcontrapuntisch worden opgezet;deaanvankeli
jkeofdefinitieve
aa
n
e
en
of
ande
r
e
i
nt
entie.
uitwerking zalaltijd beantwoorden
Executanten en dinginstrum enten zullen coöperatiefin een zelfde patroon

wordeningepasten daaruitontstaan drieobserveerbare(bijgevolg objectieve)concentraties:dereëel-concreterolstructuur,decollectieve,gdntendeerde constructiestructuuren de illusoire structuuralsgdntendeerd effect.
Andermaal maken deze drie structuuraspecten slechts één enkele Gestalt

uit.Hetfeitdatze waarneembaaren objectiveerbaarzijn,maaktdatde
kritiek doorgaansuitsluitend aandachtheeftvoordezeaspecten;zevormen
ook de meestconcreteen analyseerbaredocumenten.R& el,in hettheatergebeuren,m aken ze een ondeelbare eenheid uit.Systematisch in detheaterwetenschap,moeten ze echtervan elkaaronderscheiden worden,afzonder-

lijk analyseerbaarworden gemaakt.
Aangezien het demonstratieveld het grootste aantalobjectieve beeld-signalen bevat, wordt dit structuuronderdeel het gemakkeli
jkstaan analyse

onderworpen.Datisniethelemaalterechtmaarwe1begrijpelijk,en bovendien nuttig indien althansde inspanning erop gerichtwordtdecontinuïteit
van intentie en demonstratie aan te tonen.Ditdemonstratieveld kan opgedeeld worden in een viertal structuudasen:de comm unicatieve fase, de

autonome fase,de technische fase en de ruimtelijke fase.lk kan alleen
maarherhalen datdezeindeling kunstm atig isen datdeze vierfunctiesop
id er ogenblik simultaan werken.

ln grovetrekken kun jestellen datin decommunicatievestructuurfasede
relatie tussen acteurs en publiek wordtuitgM rukt;datbeperktzich echter
niettoteen bedoeling,maar bepaalt de beeldvorming,de uitdrukking,de
mentale voor- en achtergrond, de ideologische lading, de vaktechnische

dosering en de stilistische herkenbaarheid.Onder de autonome Jcs'
e wi1ik
het geheel van de dem onstratie-ttaal' laten ressorteren,het verbindende
geheelvan het verhaal,de handelingen,de choreografische beweging,de
teksten hetverbale taalinstrum ent;voor de perceptie van de toeschouwer

wordtditonderdeeldoorgaanstebelangrijk geacht:in werkelijkheid isde
plaatsvervangende ofde verwijzende waarde essentiëler.Hier hebben we
wezenlijk te maken metdeoppervlaktestructuurvan de uitbeelding,die
signalen geeft waardoor de dieptestructuur achterhaald kan worden; de
optekening,de meting van hettheatergebeuren vereisthier œn grote zorgvuldigheid:vele analyses dringen immers niet verder door dan tot die

oppervlaktelaag,terwijlnadegeslaagdeobservatievan dezesignalen alles
nogtedoenblijftinzakehetdbegrijpen'vanintentieeneffect.Detechnische
structuurbestaatuiteraard uitalleswatmetlicht,geluid,kostuum en derge-

lijkegebeurt;zeisfenomenologisch gemakkelijk tebeschrijven,maarmoet
vanzelfsprekend in de overige structuren geschoven worden, omdat ze
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alleen in combinatie daarmee zowelhaar eigen geaardheid en functie als

haarpotentieeleffectkan vrijgeven.DeruimtelijkeJclebeperktzich niet,
zoalsdoorgaanswordtgedacht,totdescenischeruimte en haaraankleding,
maarsluitevenzeerdeconditionering van detoeschouwerdoormiddelvan
deschouwburgruimtein.Tussenbeide spatialevoorwaarden ontstaatnood-

zakelijk een relatiedieoverkoepelend zowelde uitwerking van deintentie
als de omvang van het effectmee bepaalt.En tenslotte werken deze vier
deelstructuren op elkaarin,zodateen nieuwerelatie ontstaatdiehetculm inatiekarakter van het complexe beeld-veld uitm aakt.Deze eindstructuur
bergtin zich nog vele geheimen.

Effect
Heteffectveldwordtdoorgaansbijdetoeschouwergelegd.Datisnietjuist,
aangezien aan de demonstratie reeds een aantal samenwerkende effect-

elementenvoorafgaan.Zo iserwe1geen enkeldramatisch auteurdie zijn
werk componeertzonderdaarbijde medecreativiteitvan zijn publiek te
betrekken.Zo ontwerptderegisseurzijnintentiezodanigdatzeinderdaad
een effectsorteertdatbeantwoordtaanzijnorigineleopvatting.Zobewerkt
de interrelatie tussen acteursen publiek een dynamiek die van voorstelling

totvoorstelling wijzigingen kan opleveren voorde demonstratiestructuur;
zelfsa1sdeoorspronkelijkeintentievan derolstmctuurdezelfdeblijft,toch
brengt de acteur immers uitdrukkingsnuances aan die het grondconcept

ongeschonden bijdetoeschouwerkunnen doen aankomen.
Anderzijdsishetprecieze mechanismevan de ro1en functie van de toeschouwer tot nog toe te weinig onderzocht.Ofwel wordt de predism sitie
van de individuele toeschouwer a1seen vastgegeven vooropgesteld,ofwel
wordtdeanonieme massaliteitvan œ n com pactpubliekscontingenta1s on-

veranderlijk beschouwd.In werkelijkheid zaldepsychologischeaanlegvan
een willekeurig ofgestructureerd publiek we1sterk variëren.Aandachtm oet

besteed blijven aan individuelepsychologischereactieprocessen en tegelijk
moeten de waarnemingen van de sociale psychologie toegepastworden op

hettheaterfenomeen,zodat typeclassificatiesmogelijk worden.Verwachtings-,belevings-,verwerkings- en reactiepatronen moeten typologisch bestudeerd worden.En daarbijmoetdan bovendien rekening worden gehouden methetfeitdatzeooknogaltijddoorkruistworden doorverschillende

modivan sociaal-maatschappelijke opstelling.
De sociologie van hettheater,sedertœn aantaljaren een =httoch niet
ve- aarloosdediscipline,concentreertzich naarmijn smaak testerk op een
sociologischeverkenning van de bezoeker.Dewijzewaarop hetbrH epubliek aldan nid deelneemtaan hettheaterisuiteraard erg belangrijk;de
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zoweleconomische a1s artistieke consequenties van deze analyse bdnvloeden hetrepertoire,hetabonnementensysteem,de publiciteit,de kritiek,de

stijlen zelfsdedramaturgischecodevandeauteur.Geenvan dezeelementenisonbelangrijk;maarnu moetook een sociologievan detoeschouwer,
deonmiddellijkeparticipantvaneenvoorstelling,op gang worden gebracht.
De bezoeker brengtimmers zijn sociaal-maatschappelijke individualiteit
m ee in de voorstelling;deze bepaaltzi
jn verwerkingsmechanisme,en dit
bepaaltmede de voorstelling en bi
jgevolg haareffect.Hetontwikkelingspeil,de graad van interesse,de aldan nietgemaipuleerde ofmanipuleerbareopinie,de socialepositie,de vertrouwdheid m etdecodevan hettheater,de verwachtingsintensiteitbewerken samen een bepaalde intentionali-

teitbijde toeschouweren hetuiteindelijke effect,individueelofgroepstypisch,za1daarvan afhaA elijk zijn.De manierwaarop hetpubliek een
voorstelling verwerkt,wordtmomenteelte veelbeoordeeld vanuiteen gedroomde relatie;diepgaand onderzoek kan vele frustratieszowelophelde-

rena1sopheffen.Detijdisrijp,geloofik,om vanpostulatenenideologische
wensdromen aftestappen en decomplexelijndielooptvan maatschappijbeeld naar theaterteken zorgvuldig en methodisch te gaan aftasten.Nu

vangjeveelverwarrendebeweringen op overparticipatie,overidentificatie
en distantiëring;dezeclichészijnnietnoodzakelijk foutief,maarzemoeten
we1 gefundeerd en aangetoond worden.A1 was het maar omdat ze een
essentieelstructuurelementuitmaken van de totaliteitvan hettheater.

Hettheaterblijft- datzalnahetvoorgaandewe1duidelijk zijngeworden
-

een hoogstgeheimzinnige en onbekende gebeurtenis.Vele beschouwin-

gen baseren zich uitsluitend op partiëlegegevensofonbelangrijke begeleidingsverschijnselen.Deprincipiëlebenadering dieik hierheb willen introduceren,lostbepaaldgeenenkelprobleem op.Zewi1nietmeerzijndaneen
terreinverkenning.Hetkomtmijvoordateen duidelijke objectsbepaling
dringend geboden isendat,daarbijaansluitend,debehoefteaan een zorgvuldige onderzoeksmethode dientgeformuleerd.Mijn onderzoeksschema
heeftnietde pretentie dathetdefinitieve waarde bezit.Hetwordtechter

nodig deirrationelebenadering van hetcomplexe theaterverschijnseldefinitiefoptegevenen tevervangendoorzakelijke,gd esinteresseerde,nuchterecriteria.Alsweertoekomen hetfenomœn teobjœtiveren en een methodiek te ontwerpen die datgeobjectiveerdeobjectsystematisch weette
analyseren,dan krijgtten eerstehettheatereindelijk een theoretischefundering en wordtten twed e een instrumentontwikkeld datin staatgeacht

magworden om hettheatertecontroleren op zijneffectiviteit.

R .M .R ilke en de V laam se letteren,
Leo Sim oens

Detitelvan ditartikelmogenietverkeerd geïnterpreteerd worden,wanthet

ligtgœnszinsin mijn bdoeling deinvloH nategaan dieR.M .Rilke op
onze letterkundigen heeftuitgeoefend.Deze invloed is er!lk denk aan De

Belder,DeVree,M .M atthijs- ja,ook hij!- M .Roelants,M .Coole,F.
Van Vlierden,W .Ruyslinck,A .vanW ilderode,A .Demd ts,P.G.Buckinx,
B.deCorte,M .Gilliam s- wordtdeze ergaarne aan herinnerd? - B.Pelem an,P.Snoeck,J.Vercam men,J.Stervelynck:ik noem hun nam en kriskrasdoorelkaar,vergeeterzékernog meeren verzweeg bewustdeNoord-

nederlanders.Hetterrein ligtbraak...1.Ik wiler alleen even op wijzen,
dathetnietaltijd opgaatvaninvloedtespreken,wanneereendichternu
eenmaaldebuteerdetoen Rilkepasgestorven wasofwanneerhijhet(eeuwige)thema van de eenzaamheid ofvan de dood bezingt.Ofzelfs niet,
wanneerhijeen Rilke-motto aan een bundelgeeft.
lk wi1enkelnagaan,hoe R.M .Rilke zelftegenoveronze letterkunde heeft

gestaan.Op heteerstegezichtwasdat:enthousiasten begrijpend.Schrijft
hijnietaan Po1de M ont:<Lange ehe mein lieber Freund und Nachbar
H einrich Vogelermirlhren Namen m itvielVerehrung nannte,kannte und
verehrteich Sie'? En: .ich habe in Gorter'sBuche M eivielesverstanden,mitderganzen Tiefe durch die W orte durch ergriffen ...'? M aaraan
Augusta deW itnoemthijhetalverontschuldigend teine vorûbergehende
Beriihrung'en wilhijgeen IHollândisch'leren omdathijaldrie talen moet

lezen.VoorGezelle laaitzijn gemoed weer op,hijwilzelfseen poging
wagen Bezoek aan hetgrJJtevertalen,doch vindttenslottedattdieSprachen einanderzu nahe stehen'.

Alsjedatallemaalleest,krijgjehetop denduurop dezenuwen:<Toeman,
doe dan toch eens(eindelijk)een érnstigepoging'.DatmoetAnton Kip* Een hoofdstuk uiteen boek in voorbereiding,R.M .Rilke en deLageLanden.

1Ik verwijshier naar een schuchtere poging van JohanSoM eville,Die Jla f.
çcàe
Dichtung und Rîlke.In:Rilke und Flandern,(diss.
).Univ.Heidelberg,19613,pp.

49-71.Na een fEinleitung',belicht hijJ.L.deBelder,JanVercammen,die Generation von '
30 und andere Dkhter, M aurice Gilliams.
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penberg,hijdievan deVlnmingen zoveelve- achtte,misschien ook aangevoeld hebben en lieverdan op hetaarzelen.danken,verontschuldigen of

zwijgenvanRilketeblijvenwachten,zettehijZchzelfaanhetvertalenof
liethijhetdooranderen doen.In afwezigheid van haarechtgenootM
KatharinaKippenberg Rilkeverschzende van de vertalingen sturen ofhet

verschijnen ervan aankondigen.
Hetbe#ntop 2oktober1916,toen zijhem een lijstjenajaarsuitgaven voorlegde,metBelgischeBaudenkmölervan <ein begabterKunstwissenschaftler:

Luthgen'.W aarschijnlijk had Rilkedaarzelfom gevraagd,wantzijvoegt
eraan toe:<DieBelgischen Baudenkmfer(fertig);Siebekommen sie'z.Op

<dernebeligeBusztagdesJahres1915*(Leipzig,17november)had zijhem
nogalgeheimzinnig aangekondigd: <...erscheint auch noch ein aus H âmischen ubersetztes Buch meines M annes,- oder dad ichs nichtverra-

ten'3,datErnestStaasvan A.Bergmann zou blijken tezijn.W antop 15
februari1916 schrijftRilke aan zijn uitgever- nieteensaan Katharina!
:tW issen Siewann? Gestern,lieberFreund,öffnete ich Ihren guten Brief
vom 7.12,nahm dasgroszeBuch Gezelles(zie:LeoSimoens,R .M .Rilke

-

en Guido Gezelle,in Gezellekroniek ll,1964,pp.73-80)und den t<AdvokatStaas''dankbarin Besitz'4.

Op 5 aprilvan hetzelfde jaar schrijftKalarina Kipm nberg enthousiast
naarW enen,waarRilke toen zi
jn Militörzeittevergeefstrachtteteve- erken:dvon den Flamen erwarten wirviel.SchrödersGcelleistfertig (d.
h.
ein Band Gd ichtevorerst).Albertiubersetzteinen andernH nmen...',die
niemand minder dan Conscience wass.

Op 24februari1917œnbedankbriefjevan Rilke,waarin o.m.:fvorgestern
kam von Dr.Kipmnberg derneueStijn Streuvels:dergutigeGeberund
wohlvermögende Ubersetzerwird wohlschon wiH erfortseinB,sonstbitte
ich sehr,zu gruszen und zu danken'T.
Op 28m ei1917 een vraag aan Rilke:fHaben Sie Lanzelotund Sanderin in
'
der H ëmischen Serie gelesen? Es ist eine hinreiszend schöne Stelle darin.

2 Eugen Lûthgen:Belqîsche Baudenkmâler,Insel-verlag,Leipzig,1915.1n:R.M.
Rilkeund KathannaKlppenberg,Briefwechsel,Insel-verlag,1953,p.139 en 645.
3 Briefwechsel,p.154.

4 Anton Bergm ann,Advokat ErnstJflaç.Sklzzen und Bilder.Aus dem Fh'mischen
ûbertragen und m it Nachwort versehen von Anton Kippenberg,Leipzig,im Insel-

Verlag,1916.In:R.M.Rilke,BriefeJ?lseînen Verleger,Insel-verlag,1949,p.300
en 543.
5 G.Gezelle, Gedkhte. Aus dem Fl:mischen ûbertragen von Rudolf Alexander
Schröder,Insel-Bikherei, 1916.HendrikConscience,Der Rekrut.Uebertragen von

HerbertAlberti,InselBûcherei,1917.Cfr.Brîefwechsel,pp.165-6.
6 A .Kippenberg wasœ n week metvakantie in Leipzig geweest.

.

7 StijnStreuvels,Der Arbeiter.Sfne Erzâhlung.Aus dem Fl'
âmischen ûbertragen
von AntonKipmnberg,lnsel-Bikherei,1917.Brîelwechsel,p.207 en 654.
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Auch Teirlinck (Johann Doxa) find ich sehr bemerkenswert...98.Op 5
september,hetzelfdejaar,een metpotloodgeschreven,nerveusbriefjeaan
Rilke op hetGutBöckel(bijBieren),waarhijvan 25julitot4 oktober
verbleef:<....Istlhnen,ich wollte immer schon fragen,die Flh'mische
Serie irgendwie nahe gekomm en? Johann Doxa von Teirlinck oder Ruisbroeck?
*@@*@'9@
En nôg meervertalingen!Op 16 februari1918 kondigtKatharina Kippen-

berghem (zonderadres)nieuweInsel-publikatiesaan,o.a.êFlömischeNovellen im Februar;
Ruisbroeck Die Zierden der geistlichen Sœ hzeff,
wasunerhörtlangsnm sich hingezögerthat,auch wohlim M ërz;
Verwey Gedichteauch um dieZeit,usw.'10.
HeeftRilke aldie vertalingen ontvangen? Preciesis hetnietuitte maken

enzezijn (waarschijnlijk)nietmeerbewaardgebleven.Enheefthijzewél
gekregen,hoe vond hijze? Geen woord,tenzijafen toe een bedankje.
Ietsmeerza1hijuitweidenoverFelixTimmermans.UitVal-MontsurTerritet(Vaud),waarhijongeveerzesmaandverbleef,schrijfthijop 1januari
1924 aan zijn uitgever:t...Eswaram W einachten diesmalwirklich kein
Ende mit schönen Buchern,die von Ihnen her eintrafen,dreivor allem
haben mirgroszeFreudegemachtund wurden zum unm ittelbaren Zubehör

derW eihnachtsfeier.Ihr so liebevollubertragenerTimmermans(den ich
nochinderW eihnachtsnachtlas)..@@'11@Maarwatvondhijervan?
Van 25 tot28 m aart 1924 bezochten de Kipm nbergsde dichter in M uzot.
Spraken zi
jtoen overTimmermans? W ellicht!.W antop 12 meischrijft
Rilke aan Anton:<und nun haben Sie sogar,im feinsten Gehör und Gedëchtnis,daran gedacht,mir den abwesenden Pallieter zu ersetzen ...Y2.
8 Lanzelot und Sanderîn.Altflömîsches Schauspîel,Insel-Bûcherei, 1917.H.Teirlinck,Johan Doxa.Skizzen ausdem Leben cfne:Brabanter Godkers,Insel-Bûcherei,

1917.Brlefwechsel,p.M1 en 657.
9 Curs.van mij.JanvanRuisbroeck,DasBuch von den zwll/Beghinen,Insel-Bûcherei.Brîefwechsel,p.M7 en 658.

10 Flâm îsches Novellenbuch. Gesammelt und ûbertragen von Friedrich M arkus
Huebner, Insel-verlag, 1918; Jan van Ruisbroeck, DIe Zlerden der gelstlîchen
H ochzeit.U ebertragen von F.M .Huebner,500 mxmerierte Exemplare aufvan Gelder-Bûttenpapier, Insel-verlag, 1919; A.Ve- ey, Gedîchte.Uebertragen von Paul
Cronheim .Gedx ckt a1s Kriegsdruck der Cranach-presse in W eimar,Insel-verlag,

1917.Briefwechsel,p.262 en 660.

.

11 FelixTimmermans,Da Frfpfychoa von den Seflfgen DrelKönigen.Uebertragen
von Anton Kippenberg,lnsel-verlag,1923.De twee andere boeken waren:Chodowiecki,Dîe Reflc nc h Danzîg,Insel-verlag,1923,dat Rilke <köstlich'vindten het
Behrîsche Annettenm uch, in 1923 door de lnsel-verlag uitgegeven, a1s Famîlien
Ausgabe der von Behrlsch geschrîebenen Liedersamm lung der refpzfger Studenten

Goethe.kn:Brîefwechsel,p.442 en 547.
12 Briefwechsel,p.451.Pallîeterwasin 1921 in hetInsel-verlag verschenen en had
in Duitsland een vloedgolfvan enthousiasmeveroora akt.ZieJ.Mertens,Prof.Anton Kippenberg,mentor vln de Vlaamse letterkunde fn het Duitse taalgebîed, in
Streven,okt. 1954,pp.52-56.
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W as hetboek hem altoegestuurd geweesten had hijhet,m eegesleept,
doorgegeven,zodathijnu œn anderexemplaarwildehebben?Hadhijde
andere Timmermansboeken ook ontvangen en gelezen? Altijd vragen bij
Rilke!Eriszoveelvanhem,ook dit,verlorengegaan of... bijdonbekenden'terechtgekomen!

M isschienishethierdeplaatseventewijzenopwatTimmermanszelfover
Rilkedacht.iMijnvaderhad iniedergevaleen grotebewonderingvoorde
dichter,van wiehijbijna allesbezaten wiensdichterlijk proza ofverzen
hijdikwijlsherlas',schreefmijLiaTimmermansop 7.10.1967.L.Vercammen c.ss.r.(briefvan 16.8.1967)meentdatTimmermansRilkeslechtséérl
keer vernoemt:in Volk,december 1940,pp.68-69.ln de loop van 1939
verbleefTimm ermans op hetbuitengoed tM innekePoes'te Grobbendonk.

Daarhield hijeen literairdagboek bij,datverscheen in 1942/3,maarwaarvan enkele fragmenten voorafgeptlbliceerd werden in Volk,onder de titel

M innekepoes-dagboekvaneen vakantie.Hetmerkwaardigeisechter,altijd
volgensVercammen,datdevolgendepassagenietmeerinhetboekjewerd
opgenomen,waarschijnlijk omdatzeietwattepersoonlijk klonk:
fHiervloeien de gedichten klaarderin de ziel.lk heb enige boeken meegebrachtdie hetbeste in ditlandschap passen.Nietom ze nog eensdoorte
lezen,slechtsom ernu en dan een kruimelvan in den mond tenemen;die

smelta1shoning naarhethart.Hetzijn onderandere:HetHooglied van
Salomo;de drie gevoelerige parabelen van Karelvan de W oestijne;Le
vignerondanssavignevanJulesRenard;hetStundenbuch van Rilke(curs.
L.S.);deHofderliefdevan Gevaert;watvan Anton Coolen;Zomerzondag van Streuvelsen een eigen gemaaktbloemlezingskevan Guido Gezelle;
den n omas a Kempis;Reynaert; de M anier van lang te leven;en nog
andere schone dingen.Alleen werk dat een mens nader tot de bomen
brengt,dichter totden geestvan de eenvoudige mensen die in deze stilte

wonen,enmeerindeinnigheidderuren,diedensmaak van rijpevruchten
hebben,zowelin de witte morgenden als in hetluiden van de avondklok.

A1die boeken te samen vormen één grootgetijdenboek in verschillende
kapittelen....Dedichterszijn naardekuisekrachtdernatuuropgeklommen.Endenatuurisdankbaarvoordedichters.Zijlegte1k schoonuura1s
een bloem tussen debladzijden vanhunneschoneboeken.M en danktGod
om debomen en de dichters.Een boom iszo interessanta1seen mens'.

Niemand,bijwieik inlichtingeninwon,iserechterzekervan,ofTimmermanspersoonlijke relaties metRilke heeftgehad.Nietsis op hetRilkeArchiv bewaard gebleven.

Tenslotteisernog CharlesdeCoster,die doorde Leipzigerlnsel-uitgever,
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@ terecht,totde Vlpnmse schrjvers werd gerekend.De over
deze auteur gevoerde corresm ndentie tussen Rilke en de Kipm nbergs is

vrijuitvoerig en in dezeZn interesunt,datRilke(eindelijk)œn oordeel
veltwaaruitdan blijkthoeweinigdeVlanmseDeCosterhem lag.
Hetbegntop 15december1916,alsKalarinaM pmnberghem andermaz
een lijstjenieuweInsel-uitgaven,waaronderDeCoster,FlamischeMâren,
aankondigten hem vraag,ofhijzewilontvangenl3.Rilkemoeterniet
eensop gereagœrd hebben,wantop 28 novemberschrijftKalarina hem
een tikjeve- ijtendnaarM unchen:<Eshatmirgefehlt,daszichnichts,gar
nichts ûber die PrW ukffon des Inselin derletzten Zeit von lhnen hörte'.

Bovendien had zijhem inmiddelsook nog De CostersHochzeitsrdse toegestuurdl4.Dertien dagen later (11.12.1910 antwoordtRilke gdrriteerd:
fDie H ochzdtsrdse de Costerswarubrigens nîchtunter der leM en Insel-

sendung (ich erwâhns unbescheiden,da Sie sie anfO renlus,waarop de
goM e Katharina,wellichthaar ver/ssing inziende,onmiddellijk (12.12.
191@ verontschuldigend antwoordt:TEin schnellesLebewohl,Die Hochzeitreise kommflB*

Op28decemberreageertRilke- eindelijkzoudenwijwillenzeggen- op
zijn verehrte Freundin a1svolgt:.....aber nichtso sehrdies Ihnen zu
schreiben istm irdringend,sondern wievielBewunderung ich furdie ersten
KapitelderHochzeitreise habe,die ich heuteM orgen,im Begriffausdem
H aus,zum Zahna> zu gehen,las,stehend,staunend und konnte nicht
aul ören.Ah,wenn dasganze Buch so ist,dann m ach ich mich ehestens
uberde Coster und fange auch den Uilenspiegep wiH er an,den ich m erke rdiger W eise - zweimal fortgelegt habe.Ist denn wirklich das
Buch von der Hochzeitsreise im Ganzmn so schön? Eh Sie mir antworten,
werd ich meine M einung dao berhaben,denn esmuszte seltsam zugehen,
wenn ichsnichtheute und m orgen fertiglese'lB.
Benieuwd vraagtKatharinahem op 10janua; 1917:<....Und dieHochzdtrdsehaben Sie inzwischen ganz kennengelem t.M ir ging esgenau wie
Ihnen - ich warenthusiasmiert,enthusiasmied.Dann kam dasEnde und
die Grâfin und die M utter und alles Rohe,lid erlich Gem achte und ich
O rnte de Coster bitter.Nun fiihle ich wiH er anders,finde amusant und
13 Brlefwechsel,p.175.

14 Curs.van mij.CharlesdeCoster,DIeHochzeîtsreîse.EIn Sucà von rrfeg und
Llebe.Uebertragen von AlbertW aselski,Insel-verlag (Bibliothek der Romane),
1916.Briefwechsel,p.187 en 653.
15 Ibid-,p.191.
16 lbid-,p.196.

17 CharlesdeCoster,Ullensplegelund r= ve Goazak.Eln fröhlichesBuch trotz
Tod und Tröne.Uebertragen von AlbertW esselski,Insel-verlag,1912.W anneerhad
Rilke Uîlensplegel ontvangen?

18 Brlefwechsel,p.199.
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lehrreich,den ungeformten Teich zu sehen,dieFâden der Stickerei,die er
ungd uldigausderHand gelegt,ehesiefertig anfangt.Istnicht- im guten
Teilnoch - die Geschichte mitdem Geldstuck,das W arten der beiden,
herrlich? Und wievorgenommen und modern.suchtig an Rilke erinnernd,
die Artden H und zu sehen ....19.

WeergœnantwoordvanRilke,zodatzijop4februariaandringt:(1stIhnen
so gegangen mitderHochzeitsreise wie mirund auch ânhlich mitPulver?
Ach dne Antwort- niemds eineAntwortvon irgendwoher'g'.

Isdatantwoord,hetwaarschijnlijkzoalsaltijd verontschuldigendantwoord,
na maanden dan toch gekomen?Op 16januari1918 schrijftzijhem :<Es
freut mich ubrigens herzlich,dasz Sie sich #r u> kûmmern,denn ich
habe nieetwasuberdie d<Flâmische Serie'',iiberdie dfBriefean Elisa'',
und manches andere von Ihnen gehört.. .*21.Klinkt Rilkesantwoord op

23januarinietwattékoel? fDieBriejean Elisa hatich mirin Berlin gekauftund kann sienichtzu denjenigen Episteln rechnen,ausdenen eine
Erweiterung,ein Gewinn an innerem Liebesgebiet,nachweisbar wâre.Sie
haben mirdie an de Coster schon oftgemachte Edahrung wiederholt,die
Frische des Einsatzes,die im Spielnichteigentlich vorhâlt,- immerwfederistsdie an der''S ocàzeffzrege''durchgemachteEnttâuschung'n'.

lkkenallœn Kipmnbergswijselijkzwijgen op delaatstezin,dietoch in
sagrantetegenspraakismetwathijvroegeroverhetzelfdeboek (althans
overdeeerstehoofdstukken ervan)enthousiasthad geschreven (ziebrief
28.12.1916)!lktwijfelersterk aan,ofRilkehetboek ooitheeftom ngeslagen,laatstaan tstehend,staunend'de eerste hoofdstukken had verslonden,

<konnte nichtaulören'!'sAnderendaags(24.1.1919)ishijaleen andere
m ening toegedaan- alleen maar uit beleefdheid? Ik neem de brief aan

Anton Kippenbergin zijngeheelover:
M ûnchen,HotelContinental,am 24.Januar 1918.

Lieber Freund.
sind Sie wieder im Land? Ich wiM erhole in der Adresse dieses Briefes

genaudieAngabedesAbsendersjenerkleinen Sendungz',diemirsoschön
19 lbid-,p.205.

20 Brîefwechsel,p.215,curs.van mij.Terloopsvermeld ik nog even een bedankje
@etzoveelste)van Rilkeaan zijn uitgever(13.
4.17)voordeontvangstvan Vermeylens Der Swfge Jude.

21 Briefwechsel,p.262 en 660,curs.van mij.Charlesde Coster,Briefeaan Elîsa.
Aus den Pranzösischen ûbertragen von G.Goyert, Insel-verlag,1917.

22 Brîefwechsel,p.269,curs.van mij.

23 CharlesdeCoster,Die Ziegeuner. Uebertragen und n1m Druck gegeben von An-

ton Kippenberg,1917(gedruktin Gentop 100exemplaren).
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uberraschend und erfreulich war.Gestern noch hatte ich lhrer Frau ge-

schrieben,daszdie Linie meinerTeilnehmung an de Costerjd esmalan
derselben Stelle einen gewissen Knick der Enttâuschung erf:hrt,nun,ich
m uszmich zuo cknehmen:denn dieseskleinevon Ihnen vorgefundene,eingeformteund glucklich wiedergegebene Buch hatmeine ganz ungebrochene Freude.
Dieser dreimalige Durchschnitt durch denselben Gegenstand,wie durch
Stengel,Stemm lund Fruchtknoten einer Blum e,erwiestdie leichtesteund
sicherste Hand und das rein zuschauende Auge eines M eisters.W o der

Knick einsetzen könnte(beidem W iederverschwenden derZigeunerin),da
istauch schon dasEnde da,und man sitzt voller Erlebnis beidem sanft
geschlossenen Buchlein.Dem Sie ubrigens,nicht zuletzt durch lhr Nachwort,die ganz und gar vollkommene Existenz gegeben haben.
W enn ich Ihnen nun ganz besondersfreudig danke,dasz Siemich unterdie

BesitzerdiesesschöngefeiertenFundesauserwâhlthaben,sokommt(lhnen

gesteheichs)dieleichteRûhrungdazu,diemichjdesmalstreift,womein
gelegentlich nachwachsendes
einen Zuschusz erfâhrt.

sozusagen noch lichtgrunes - Eigentum

H erzlich zugetan,Ihr m 1ke24.

Ikdurfopdezebriefgeen commentaartegeven,maarhetisop zijnzachtst
uitgd rukttoch zonderling,datook van De Coster geen enkelboek bij
Rilkebewaard isgebleven,meeç:geen enkelboek vx een VlaamseJufeuros.

Als aanhangsel te beschouwen,want hiermee begeven we ons buiten de

Vlaamse en Nederlandse letterkunde,is Rilkes verwijzing naar Georges
Rodenbach in verband metRodin (in zijn opstelAuguste Rodin,Erster
Teil,1902;Sömtliche WerkeV,p.147):<An dieserStelle offenbart sich
schon Rodinstiefe Ubereinstimmung mitder Natur,von der der Dichter
Georges Rodenbach,der ihn geradezu eine Naturkraft nennt,so schöne
24 Brlefwechsel,p.520-1.
25 Volledigheidshalve nog dit.Rilke schrijftin een begeleidende brief aan Georg
Reinhart(Schlosz Berg am Ichel,Kanton Zûrich,am vorletzten Tage des Jahres
19209nu in:Rilke,SâmtlicheWerkeVI,pp.1503-5),aan wiehijzijn Anmerkungen
eînesRdsenden zu den '15Eînfâllen'(UeberdieKohlzeichnungen von Georg Reinhart) toestuurt:<....<tcella continuata dulcescit''lese ich im Geiste ûber beiden
meinen Thûren,und weisz tglich,wie mir beides gleich dringend ist: die einsam e

Zelleund die ununterbrocheneAusdauerzu ihr....'.Daarbijstaatnu in deSâmtlfcàe W erke,p.1505:nu de noot:tcella continuata dulcescit':die von Rilke in der

damaligen ZeitöfterszitiertenW orte,schonim Herbst1913ohneQuellenangabeins
Tachenbuch,S.134 derR-A eingetragen,stammen ausThom as a Kempis, De Imi-

tationeChrîsti,1,20;cfr.RMR,GesammelteBriefe,3,p.329.Rilkemoetook Spinozahebben gekend (cfr.Briefean seînen Verleger,p.3% enM auriceM aeterlinck1902,
.Prosa 1893-1#p5),nu in:Sâmtliche WerkeF,p.530.
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W orte zu sagen wuszte'z6.Dit moge er evenwelniet voorbarig toe doen

besluiten,datRilkeookderomanschrijverRodenbachheeftgekend,maar
isveeleertesitueren in hetkadervan zijn ernstige voorstudiestotRodin.
Te beschouwen alseen gemeenplaatsis,wathijover Rodenbach zegtin
zijn opstelFurnes.d....DasBrugge Rodenbachs isbekanntgeworden'
,
man vergiszt,dasz es ein Gleichnis war,von einem Dichter erfunden fur
seineSeele,und man stehtaufden W ortlaut. ..'.
26 Slaatterug op:Sculpteurs.W.Rodin.In:GeorgesRodenbach,L'Elite.Ecrivains,
Orateurs Jucrlz.Peintres.Sculpteurs,Eug.Farquelle,Paris,1899,pp.273-91.Daar-

in heethet(pp.276-7):çSiM.Rodin apu découvrircettegrande1oide la Nature
(inaperçue desautreshommes,même desartistesplusinférieurs)qu'elle offre partoutle même modelé,c'
estqu'on peutdire d'
un artiste comme 1uiqu'ilvitde plein-

piedaveclaNature.11s'égaleà elle.11estlui-mêmeuneforcedela Nature;etceci
pourraitbien être la définition la plus exacte de touthomme de génie. Dansce cas,
le génie de M .Rodin estévident.11crée comme la N ature'. En naarhet einde van

hetopsteltoe (pp.290-1):çEtceci,une fois de plus,prouve que M .Rodin crée
comm e la Nature.M ême dansla présentation de ses oeuvres, on retrouve 1es procédés de la Nam re....Et c'est la dernière preuve qu'un telartiste de génie opère
vraimentd'un boutà l'autre,conformémentaux procédés de la Nature, qu'ils'égale

à elle,qu'ilestaussiuneforcedela Nature'(Cit.in:M.Rilke,Sâmtliche WerkeVI,
p.1299).
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Overhetboek van Jan Foudraine
Cn OVCr

veranderingen in de psychiatrische hulpverlening
J.J. C.M arlet

t
v ernieuwing isneta1seen bos:

halverwegeloopjeeralweeruit'.
(Tom Manders)

Bovenstaandeutellegtgetuigenisafvan mijn veronderstellingdat(bijna)
elke lezerwœ twelk boek wordtbedoeldl.

Wieisvanhout...beleefdeinnovember1971zijn7edruk.terwijldeeerste
oplageruim œnhalfjaareerder'
opdemarktkwam.Erwerdenerwordt
in allerleikringen overgesproken.Verenigingen van psychiatersen aanver-

wantehulpverlenerswijdenerhelevergaderingenaan.Eenandereuitgever
dan dievan deAmbo-boeken verteldemijdathijhethem aangeboden
manuscripthad teruR ezonden omdathijhetrisico nietaandurfde van in
opspraak tekomen.Toen hijhetsucceszagvan Foudrainesboek had hij
spijtvanzijnweigering.Inopspraak?Ja,dieaanvalvanFoudraineopgevestigde m eningen van bekendepsychiaters,op monumentale instituten en

moeilijkuithunvoegen telichtenorgaisatievormen zou kwaadbloed kunnen zetten.Onderschat werd echter de gretigheid van de niet-medische

hulpverlenersin hetgrote veld van de geestelijke gezondheidszorg om de
tanende autoriteit van de geneesheren in hun midden helemaal onder te
spitten,m aar ook de bereidheid van vele psychiatersom hetdoor hen gedragensysteem onderstroom telaten zetten en terdiscussiete stellen.
W ieis van hout...iseen <bestseller'gebleken.

Vô6rdatik kanttekeningen maak bijdeomvangrijkelnhoud van hetboek,
feliciteerik Foudraine metde god e ontvangstvan zi
jn werkstuk.Ik ben
blijdathetboekeris,dathettalrijkemensenaanhetdenkenh,
eeftgezeten
vele tongen en m nnen in beweging heeftgebracht.

Waarom œn dbestseller'?Omdathetmesvandeauteurdiepsnijdt,radicaaldiep,ook in zijn eigen vlees.OmdatFoudrplne aanschopttegen de
reputatie van beroemdevakgenoten.Omdathijmeeslepend schrijft,soms
zo boeiend alseen goede romancier.Omdathijin zijn weergave van de
belevingen van gekluisterde m enxn de lezer ontroert.M isschien nog het

meestomdathijzelfde opstandigehoofdfiguurisin hetverhaalvan een
1 Jan Foudraine,GY isvan hout...,Ambo,Bilthoven,1971,471pp.,J22,50.
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gangdoordepsychiatrie,zijnliefen1e.M openhartigmedeelt,opœnontwamnende wijze zijn arrangementen en rebelse experimenten openlegtde gunstige asoop en verlossende uitwerking waren nietverzekerd maar
kwamen erveelalwe1uit- en hijtenslotte uitde buskomtals degene die

Zchuitzijnh.b.s.-tijdeenjongenherinnertdie,alsdewiskundeleraarœn
som had uitgewerkt,steevastzijn vingeropstak en zei:dM eneer,hetkan
ook anders'.Datdiejongen dan altijd toestemmingkreeg om op testaan.
naar het bord te gaan en inderdaad aantoonde dat er œn andere manier
was,zal niemand verbazen die p.466 van Foudraines boek heeft om geslagen.
DatFoudraine zelfde concretisering van dieandere manier om psychiatrische hulp te verlenen niethelemâélziet,kom tin hettwed e deelvan dit

artikelaandeorde.Maareerstietsmeeroverzijnboek.
Over hetboek
De titel verwi
jstnaar een gebeuren waaraan Foudraine terechtaanstoot
neem t en dat t
evensde psychiatrische kijk-van-buiten-afop de patiënt

typeert.Een man,die in de collegezaaldoor de hoogleraar aan studenten:

wordtgd emonstreerd,roeptuit::Ikbenvanhoutl'Hijvoeldezichtotding
gemaakt!Deze situatie,als voorbeeld gesteld doorRonald Laing,ontlokte

aan Foudrainedevraag wie ernu eigenlijk van houtis:de patiëntofde
professor?

De auteur hekelt de psychiatrische benaderingswijze waarin de patiënt
wordtg/tiquetteerd overeenkomstig zijn gedragingen-naar-buiten,versneden wordtdoorpsychiatrisch jargon (waan,hallucinatie,psychose,etc.)en
in een diar ostisch hokjegestoptvan dedoorKraepelin gegeven ofdaarvan afgeleide medisch-psychiatrische systematiek.
Door W ie is van hout. lopen twee draden.De ene is het verslag vaa

Foudraineseigen ervaringen metpatiënten tijdenszijn opleiding inLeiden
en Amsterdam en vervolgenstijdenszijn ruim vierjarig verblijfin Chesnut
Lodge,een klein particulierpsychiatrisch instituutnabijW ashington.
De anderedraad isœ n reeksgH ocumenteerde theoretischeuiteenzettingen
aangaande onderwerpen uit de psychopathologie,psychoanalyse,schizofrenieleer,interactiesin psychiatrischeinrichtingen,semantische problematiek betreffende hetmedisch taalgebruik in depsychiatrie,en nog m eer.

Deschrijververmochtzijn ervaringenmetpatiënten zolevendig weerte
geven omdathijgebruik kon maken van door hem zelf aangelegde en
bijgehoudengespreksverslagen.Behalveuitditrijkebasismateriaalputtehij
uitzijn grote kennis van de grotendeels psychoanalytische vakliteratuur
vooreen pleidooidatzijn weerga nietheeftinNederlandse psychiatrische
geschriften.Een pleidooivoor een ommekeer in het psychiatrisch gebeu-
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ren!Aan de hand van analytisch georiënteerde individuele- en groepspsychotherapeutische ervaringen metli
jdersaan psychosen zonder organische
oorzaak m aakteFoudraine begri
jpelijkenaannemelijkdathungedragingen
ee
n
ve
r
keerde houding van de omgeving van de
zijn terug te voeren op

tpatiënt',vroegeren nu.In bd oeldehouding strijden de elementen afwijzing,beschuldigingenmisplaatstmedelijden om praevalentie,metalsgevolg
de machteloze uitwijzing onder hetmotto <hijis gek',waar persoon in
kwestiegaandeweg ook argumenten voorheeftopgeleverd in de vorm van

angswerhullingen en projectieverschijnselen.
In ChesnutLodge ging Foudraine er tenslotte toe over de bewoners van
zijn paviljoen teontdoenvan hetpraedicaattpatiënt'en te maken totleer-

lingen van een dlevensschool'.Daarmd eontfutseldehijhun eenexcuusom
zichafwijkendtegedragen,hetexcuusvan(ik ben ziek,ik ben gek'.Uitzijn
verslagblijktdatdereactiesvandehulpverlenersuiteenliepen:deverplegenden gingen na eige aarzeling methem mee in de ingeslagen richting,

zijn collegae-psychoanalytici reageerden negatief omdatze het medisch
modelnietwensten prijstegeven.
Is dit nu allem aalnieuw in de wereld van de psychiatrie? Staan al deze
waarnemingen en de theorievorming Meromtrentop naam van Foudraine?

Neen,datpretendeertdeschrijverookniet.Alszijn oergrondgeefthijJohn
Rosen aan (Directanalysis,New York,1953),deman diedeterm fpsychose'reserveerdevoordieafwijkende gedragsvormen waarbijgœn lichamelijkeoorzaakkonwordenaangetoond.Depublikatiesvan M .A .Sechehaye,
Frieda Fromm -Reichmann,Harry Stack Sullivan, Christian M uller e.a.
wezen hem verder deweg.Om niette spreken van auteurs zoals Ronald
Laing,David Cooperen A .Esterson wierboeken in Nederlandsevertaling

verschenenvôôrdatWieisvanhout. hetlichtzag.Voorzijntrachten om
doelbewust een leefmilieu te veranderen waarin verplegend personeel en

gehospitaliseerdeschizofrenemensen een kanskunnenkrijgen alspersoonlijkheid tegroeien totgroterezelfstandigheid,kon hijteruggrijpen op MaxwellJonesen anderen.Bierenbroodspotvatte enkele jaren geleden alles
sam en watdevakliteratuurte bieden heeftop hetgebie van detherapeu-

tischegemeenschap (in zijnproefschriftDetherapeutischegemeenschap en
hettraditionelepsychiatrischeziekenhuisk,M eppel,1969),terwijlBambang
Oetom o daaraan even later nog hetnodige over de doorwerking van de
resocialiseringsgi achtein Nederlandsepsychiatrischeinrichtingen toevoeg-

de (Van asyltotrevalidatiecentrum,Groningen,1970).Helemaalnieuw is
hetdusniet.Foudraine komtin zijn boek echter welnaarvoren a1seen
inventiefman,gevoelig,zeker nietvan hout,enorm erudiet,en verder als

eendoorhakker.Hijtrofweliswaareen voorbewerktelezerskringaan,maar
1 Cfr.Streven,m aart 1971,p.673.
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hijwashetdiekanszagom metdelevensechteweergave van zijn casuïstische ervaringen door bestaande vooroordelen van vakmensen en leken
heen tebrekenen,rigoureusverderploegend,pleitbezorgerte worden voor
een dclient centerd 'hulpverleningsattitude.

Watmijmishaagtin Wieisvan hout...?Datdeschrijverdeschedelklieft
van Kraepelin, teen vrijdwangmatige Duitse professor'.W aarom juist
Kraepelin zo hard tevallen om zijn doornosologischeoverwegingen ingegeven interpretatieen rangschikking van psychiatrische ziektebeelden zoals
deze zich omstreeks 1900 aan de onderzoekervoordeden? De genuanceerdekritiek van M .Kuilman (Klinischeen psychopathologischebeschouwin-

gen overdeendogenie,Lochem,1971)komtbijmijplezierigeroveren zal
deverlatenavolgersvan Kraepelin eerderervan overtuigen datzealgerui-

me tijd op een doodlopend maarniettemin respectabelbegonnen spoor
zitten.En om de nagedachtenis van Rûmke te eren doorhem in hetverlengde van Kraepelin <de vertegenwoordiger van de Nederlandse botaniseerpsychiatrie'te noemen is- hoeweleen literaire vondst- ook alweer
nietzo aardig.Rûmke heeft stellig knap en creatiefgebalanceerd op het

koorddatin zijn tijd depsychiatrischegedachtenwerelden metelkaarverbondsen datwas méér dan botaniseren.
Foudraine voeldezich verraden doortoonaangevende psychiatersgeduren-

dedejarendathijhetvak leerde.In dekringvan mijn en zijn vakgenoten
hoorik ditgeluid nu vaker.Op een enkelpuntkan ik datmeevoelen.Dat

puntnoteerdeikin Depsychiaterenzijn praktijk,(HetSpectrum,Utrecht,
1962).ln deperiode 1954-1958werd ik geschoold in enkelevormen van
psychotherapie en m aakte een leeranalyse door.Losgelaten in een eigen

psychiatrischepraktijk ervoerik datlangerdurendeintensievepsychotherapeutische bemoeiingen slechts te beurtkonden vallen aan particulier ver-

zekerden en zelfbetalendepatiënten en datverzekerden bijdeziekenfondsen tot1959 daarhelemaalnietaan toe konden kom en en vervolgensalleen

mondjesmaat.Toen ik mijn leermeestersvroeg ofze hadden geprobeerd
deze wantoestand te saneren,stietik op een mengeling van onverschillig-

heid en moedeloosheid,welke mijn verontwaardiging deed groeien totde
Proportie tbelazerd'.

Hetmoetoverigensomstreeks1956 geweestzijn datik Foudraine leerde
kennen inhetkadervaneen psychoanalytisch seminarwaaraan wijbeiden
deelnamen.W atik mijvan dezeontmoetingen o.m.herinnerisdathijop
mijdeindruk maaktevan psycholoog te zijn.Ofditkwam doorde nietmedischemanierwaarophijeen doorhem behandeldepatiëntepresenteerde,zittingvoorzitting,ofwe1doormijn eigen watnadrukkelijkermedische
instelling van toen,weetik niet.Achterafkan ik dezeindruk we1rijmen
metzijn uitspraak (in W ieisvan hout. p.106)datertwee typen van
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psychiaterszijngegroeid,denatuurwetenschapmlijkgerichtepsychiateren
depsycholeram ut,<en alserééndingnietin mijn bd oelingligt,ishetze
metelkaarteverzoenen.Ikmeenn.1.datditnietmogelijkis',alduspsychoierapeutFoudmlne.- Een zwart-witstandpunt,ditonverzoenlijke,alsof
ergeen groeimogelijk is!
Ten dele in tegenspraak met deze scherpe antithese is de tsmme m anier

waarop de schrijver de psychoanalp'sche bezetting van G esnut Lodge
bekritiseertinverhoudingtotdewjzewaaropMjWesteuropesecoryfeeën
telijfgaat.Zijn Amerikaansecollegae-psycholerapeuten maakten weliswaar fouten maar datgold voornamelijk hun gebruik van hetmd ische
model:zijwaren<dokters',behandeldentpatiënten'dieledenaantziekten'.
Over de psychoanalyse als praktisch allenige behandelingsmethodiek laat

hijzich nietsneerend uit.Ettelijkepatiënten verbleven 5,10enmeerjaren
in datpsychoanalpische centrum en raakten passief ingebakken in dit

(overigens toch metpsychofarmaca gecompleteerde) œnzijdige behandelingsstramien.De zinvolheid van aldezeanalysesmag we1betwijfeld worden.

DatFoudrainenietswilwetenvan gestoorde biochemismen c.q.afwijkingen indecerebralestofwisseling bijmensen dieschizofreen genoemd worden,magmenœnpsychotherapeutnieteuvelduiden.Hoehijhetneurologischedeelvan djn opleidingontdook,staatvermeld in zijn terechtafbrekende rapportage van de naargeestige situatie in een toenmalige Am sterdamsepsychiatrischeuniversiteitskliniek.Een biopsychiatrisch gerichte onderzoekerm ag evenwelaannemen datde tdoublebind'l eorie,waar Foudraine e.a.zich op goede gronden achter stellen,vertaald kan worden in

functioneelpsychopathologischetermen.Hetzouzo kunnenzijndattegenstrijdigesignalenuiteenzelfdebron (demoM er)gepolariseerdeverandedngen in destofwisseling van hetcentralezenuwstelselvan de patiëntteweeg-

brengen(aldusVan Praagin een voordrachtteAmsterdam op 5november
1971).
Indien deze samenhang zou worden bevestigd,resteertde vraag watin het

mislukken vandepersoonlijkheidsuitgroeien dedaarmd egepaard gaande
contactuele discongruenties de grootste rol sm elt:de psychosociale wanbdnvloeding via de Tdubbele boodschapm n'6fdeindividuele gevoeligheid
voor metabolische polarisatie.
Bovenaangd uideoverwegingen zetten hetdoorFoudraine gehanteerdeonderscheid in ge ragsstoornissen van organisch-cerebrale oorsprong en de-

zulke zonderaantoonbare lichamelijke oo= ak nietover boord.Alshij
œ hter de patiënten van eerstgenoemde categorie wil overlaten aan de
zorgen van behandelaarsin traditioneelingerichtepsychiatrischeziekenhuizen en de cliënten van de tweH e categorie toevertrouwen aan Tsociale-
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interventie-cenla'- quaideologieenstrate#ealsmdequaopzetenlocalisatie scherp gescheiden functionerende hulpverleningsframes metdaartus-

sen œn onoverbrugbarementaliteitskloof- dan rijzen ertalloze vragen,
waarvan Foudraine erenkeleonbeantwoord liet.

Oververanderingen in depsychiatrische hulpverlening
M en isheterin Nd erland langzamerhand we1overéénsdatopnamein œ n

psychiatrisch ziekenhuisbeperktmoetblijven totdegenen die dichterbij
huis nietofnietvoldoende effectiefgeholm n kunnen worden,m .a.w.dat

heelhettherapeutisch potentieelmoetworden ingezetom een dergelijke
opnametevoorkômen.Dehulpverleningin defrontlijn (1eœhelon),waar
huisarts,wijkverpleegster, algemeen maatschappelijk werkenden,pastor,
personeelschef, onderwijskrachten,politie e.a.in aanraking komen met
mensen in crisissituaties,gebeurtechternietaltijd en overaleven doelgerichten gecoördineerd.Ditzelfdegeldtvoorde specialisischehulpverlening

inhetwatwijdere2eechelonwaardevrijgevestigdepsychiaterendespecifiekediensten voordegeestelijkegezondheidszorgpoliklinischfunctioneren.
Altegemakkelijk belandtde in psychosociale moeilijkheden verkerende,
aldan nietop organischegronden dysfunctionerendem ensin een bed op de
psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuisof in hetalternatieve

milieu vanœn regionaalpsychiatrisch centrum (3eof4eechelon).

Deruimte waarin devrijgevestigdepsychiaterbeweegtiseng.Deze solist
heeftweinig gelegenheid om zich in de achtergrondproblematieken van de

hulpzoekenden te verdiepen.Kan hijiemand nietmetmedicamenten en
korte gesprekscontacten op de been houden en zi
ethij geen kans zijn
paiënt(geheelofconsultatieg overtedragenaaneen sociaal-psycMatrische
ofeen andereambulatorischedienst,danblijfthem niets andersover dan
de patiënt binnen de beschutting van het ziekenhuis te brengen. In de
kliniek heeftdie psychiateralnietveelméérarmslag.Verplegenden doen
hun bestom de patiënt te kalm eren of op te wekken,naargelang.Soms

wordteen ziekenhuispsycholoogofeen medisch-maatschappelijk werkende
erbijgehaald,in meerdere ziekenhuizen bestaateen bezigheidstherapeutische afdeling,maar dan hebben we het we1 gehad in het laatste station
vôôr hetpsychiatrisch centrplm.

Omdatdepsychiatrische centrain Nederland relatiefbetertoegerustzijn
eenrijkergeschakeerdbehandelingspalethebben,meerlerapeutenvan uiteenlopendedisciplineen in zekerezin meertijd,komtdeMeropgenomen
patiëntdoorgaansbeteraan zijn trekken,maarnietzelden rijkelijk laat,
terwijlde afstand totde eigen woonstde c.q.huisgenoten een negatieve
factoris in hetresocialiseringsproces.

In dezepsychiatrischecentra - nietoveraleven bewusten doelgericht-

komtdelaatstejaren een inhaalmanoeuvreop gang.Tekenen hiervan zijn
o.m .:afbreken van traditionele autoritaire structuren,democratisering van
de werkverhoudingen,verbleking van hetaureoolvan (de dokter'en opgaan van de medicusin m ultidisciplinaire tenms,op de helling zetten van

defiguurtafdelingspsychiater'(vervangingdooraldan nietverpleegkundig

afdelingshoofd),verdwijnen vanberoepsuniformen en statussymbolen (artsen,verplegenden),verkleiningvan deverpleegunitstottherapeutisch hanteerbare groepsverbanden (na differentiatie van de verpleegden op basis
van behandelings-c.q.begeleidingscriteria),inbreng van de patiëntzelf in
de hem betreffende beleidsplanning (gepaard aan motivatiegesprekken).
Te verwachten isdatdein opbouw zijnde ondernemingsraden bd oelde
inhaalmanoeuvre zullen versnellen.
H etveranderingspatroon van de hulpverlening in en vanuitde psychiatri-

sche centra spitstzich toe in trends waarvan ik er enkele - naarmijn
mening in hun consequenties de diepstingrijpende hier naar voren
breng.
Huisgenoten en familield en die primairofsecundairverwikkeld zijnin de
problematiek van depatiënten nietzelden bevorderendehoofdrollen hebben gespeeld in hetproces waarvan de doorbraak aanleiding was tot opname,moeten veelalin de behandeling worden betrokken c.q.m eebehandeld worden.Soms kan laatstbedoelde behandeling in overleg met het
klinischeteam overgelaten ofovergM ragen worden aan extram uraleambu-

latorischekaders.Vakerblijktditonmogelijk omdatdeze kadersde gewenste deskundigheid missen,resp.kwantitatief niet kunnen opbrengen,

ofomdatde afstand tussen centrum en thuisfronteen dergelijke innige
samenwerking illusoir maakt.
H eeft œn psychiatrisch centrum qua behandelingsattitude œ nmaal alle
consm uentiesvan deze ideologie aanvaard,dan ontstaan ertenminstetwee
moeilijkheden: a.ongenoegen in het verzorgingsgebid omdat opnameverzoeken op een sted slangerebaan worden geschoven (wantde boven-

aangeduide behandelingsprocedurevergtveelmeertijd en mankrachtdan
detraditionele);b.aan hettherapeutischepotenieelvan hetcentrum worden kwalitatief en kwantitatiefhogere eisen gesteld,zulks niet het minst

doordatettelijkeklinischewerkersœn aanzienlijkdeelvanhun tijdrovende
bemoeiingentengoedelatenkomen aanmensen buitenhetinstituut(extramuraal-polikliisch).Deze moeilijkheid klemtnog meera1smen bedenkt
datontslagen patiënten,m etwie œn diepgaande therapeutische,nietover-

draagbarerelatieisgelegd,veelalviahetcentrum nog geruimetijd worden
nabehandeld.
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Het>1overigenseen iederduidelijk zijn datstagnatiein hetpsychiatrisch
centrum,d.w.z.een kleineraantalopnamen perjaar,een sterk appèldoet
ontstaan opdehulpverleningsinstellingendaarbuiten(1een2eechelon),een
appèldatnietzo maar eventjeseen pasklaarte concretiseren antwoord
teweegbrengtmaarwe1hetsignaalindemaatschappijop roodzet!Althans,
zô m oge hetworden verstaan.
Een andere trend isdeintrede van hetgroepswerk in enkelepsychiatrische

centra,gelijk reeds eerder in neurosensanatoria. De ideologie van het
groepswerk

gebruikmaking van groepsinteractie voor zelfontdekking,

persoonlijkheidsgroeien gedragsregulatievan dedeelnemers- krijgto.m.
vorm in psychotherapeutische gespreksgroepen,in begeleidingsgroepen en
in groepsverpleging.Deze dooralszodanig getrainde groepswerkersgedragen beweging roepteen alternatieve psychiatrischehulpverlening op waarin

hetmedischeelementa1sbijkomstigverschijnt.Dehoopvolleresultaten van
dezebenaderingswijzebijpatiëntendiein een individuelebehandeling weinig verderkwamen en zich dreigden te nestelen in de inrichtingstrM molen,
geven enerzijdsaanleiding tothoog gespannen verwachtingspatronen,lokken anderzijdsverzetuitbijhulpverlenersdie langer bestaandetherapeuti-

sche methodieken (creatieve-,bezigheids-,arbeids-,bewegings-,culturele
therapiee.a.)hanteren.Devraagnaartraining in hethoedan ook werken
m etgroepen patiënten neem ttoe.Alsmen in hetoog vatdathetcorpsvan

verplegendenin hetdoorsneepsychiatrisch centrum voorruim 75% bestaat
uitleerlingen,dan ishetduidelijk datalléén alde realisering van groepsverpleging een zeerintensievebegeleiding en attitudevorming eistwaarvoor

hoog gekwalificeerd kaderpirsoneelnodig is.

Indezeschijnbaarnuchtereconstatering gaateen ontstellende wansituatie
schuil,een m isbakselvan onze samenleving waar zelfs de insiderszo aan

gewendzijndathethennietmeeruitdeslaaphoudt.ln alzijndramatische
proportiesligthierde feitelijkeomstandigheid datmensen dieverkrampt
zijnin defundamentelemogelijkheidom hun gevoelensvooranderenuitte
drukken en daardoorveelaldeindruk wekken tgevoelsarm'tezijn,dagin
daguittoevertrouwd zijn aan overwegend jeugdigeonervaren leerling-verplegenden dieeigenlijk staanvoordeopgavedezeverkreukeldemensenuit
hun bizarre schulm n te halen.
De vraag om begeleiding van deze leerlingen alsook van de gediplomeerde

B-verplegendenkannietdwingendgenoeggesteldworden.Demaatschappij
heeftaan de opgenomenen in psychiatrische centra toch nog we1ietsgoed
te maken.
Een trend die ten nauwste samenhangtm et de vorige is de onrustin de
sector salariëring.
Juistin een psychiatrisch centrum werken verschillende disciplinesmeten

392

J.J.C.M arlet

naastelkaar in directe theram utische relaties metde verpleegden:artsen,
psychologen,verplegenden,allerleihulpverleners in de gele ingen van de

zogenoemdeacueverelerapieën,maatschapm lijkwerkenden ennoganderen.Deartsen hebben van oudshereen relatiefhoog inkom en;depsychologen,die zich spod ig na hun introductie in de klinlsche gezondheidszorg
hebben georganiseerd,zitten langzamerhand ook in œ n betere schaal;de

beloningvan deverpleegkundigen laatnog altijd veeltewensen over,m et
name ook omdatin dezebrancheminderrangen zijn dan gekwalificeerde
functies;maardejongeredisciplineszijnvoorhetmerendeelnognietinde
gelegenheid geweestzich te groeperen en vanuitberoepsorganisatiesdruk
uitte oefenen op de overheid in de richting van een passendersalariëring.
Dezediscrepantiewreektzich in hetdemocratiseringsprocesen in dehorizontalisering van de functionele verhoudingen.Als de benaderingsm etho-

diekent.a.v.depatiëntengelijksoortigzijnendepersoonlijkeinzetvande
hulpverlenersgelijkwaardig,dan mogende salariële verdiensten nietzô ver
uiteenlomn alsmomenteelhetgevalis.Dezemoeiliju eiddoetzich vooral
voorin de sfeervan hetgroepswerk waarpsychiaters,psychologen,verple-

genden en maatschappelijk werkenden tezamen aan dezelfdekartrekken.
De aard van het groepswerk met psychiatrische patiënten vreet aan de

rese>es van de hulpverleners op œn wijze die vergelijkbaar is met de
maierwaaropdepsychotherapeutwordtleeggezogen doorzijn patiëntin
œ n individuele behandelingsrelatie.
Datdeze aantasting van de werkersin andere therapeutische sœ toren van
hetpsychiatrisch centrum in m indere of meerdere mate ook hetgevalis,
behoeftgeen nadere toelichting.Hetpuntis slechtsdatde waardering van
deinspanning van bepaaldegetraindehulpverlenersonvoldoendetotuiting
komtindegeldendeloonschalen en datmen zich ten departemente hiervan
nietbewustis!
De Sectie Psychiatrische Instituten van de Nationale Ziekenhuisraad bee

hoortten dezeop dekorstmogelijketermijn actieteondernemen.
De inhaalmanoeuvre waarvan in het voorgaande sprake was, volgt de

democratiseringstendens in de ambulatorische kaders van de geestelijke
gezondheidszorgwaarhetsocialemodeldomineert.In ditopzichtblijfthet
algemeneziekenhuisachter,wato.m.snmenhangtmethetvrijeberoepvan
de stafspecialisten.De autoritaire structuur aldaar wordt mede vastgehouden doorhetmedische modeldatin zeer markante vorm aan de witte
wanden van dit instituut kleeft.Dat een psychiatrische afdeling in zo'n

Zekenhuisweinig ontwikkelingsmogelijkheden heeftin hettherapeutische
bereik van de resocialisering,is niet verbazingwekkend.Als er nochtans
moeitewordtgd aan om via uitbreiding van hetaano disciplinesrondom
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devrijgesteldcpsychiater- inenkeleNederlandseziekenhuizen Zetmen
depsychiaterin dienstverband opduiken - een intensivering van debehandeling te bewerkstelligen,betekentditbehalve dezo zeergewensteverbetering van dehulpverlening in datechelon een bedreiging van de traditionele
structuren in hetalgemeneziekenhuis.
Op dezeplaatsm ag wellichtietsgezegd worden overde identiteitscrisis van
de psychiater.De psychiater is van huis uit een m edisch specialist:een

zenuwarts,diegezien zijn scholing ook weetheeftvan de pathologievan
hetzenuwstelsel.Delaatstetienjarenheeftzich een opsplitsingin zijn vakgebied voltrokken,welke nog maar onlangs uitliep in de beslissing m .b.t.

een afzonderlijkeopleidingtotneuroloognaasteenopleidingtotpsychiater.
Deze tweedeling neemtnietweg dateen psychiaterzich toch nog kan bekennen tot de neuro- of biopsychiatrie ôf zich m eer aangetrokken kan

voelen totdepsychotherapeutischepsychiatrie.Zijdiedezelaatsterichting
kiezen,hebben soms de neiging hun m edische opvod ing af te zweren als

een overbodigeballast,terwijldebiopsychiatersevenvaakblijkgevengeen
notie te hebben van de rampzalige gevolgen van consictogene milieufactoren.De identiteitscrisisspeeltzich metname afin de psychiater-psychotherapeutdie in langdurige confrontatie met de opgenomenen in een psychiatrisch centrum zijn onmachtervaartom met m edische middelen de
inkapseling van de meestdeplorabele onderhen tedoorbreken,terwijlhi
j

welmetzijn eigen gevoelsmatige mogelijkheden in deze door angstverwrongen werelden kan doordringen.Alshijdan gelijk JanFoudrainehet
procesmatigein dezeverwringingvoorzich zelfbegrijpelijk kan maken en
dem oed heeftmeteen aantalvan dezemensen echtin zeetegaan,de eigen

warmtedagelijksaanhenmeetedelen endespanningenteverdragen waar
hun uitingen hem in brengen,dan steltook hijde vraag waarom hijalles
moestleren wathem totartsmaakteen waarom hijmedischedoctrineste
verwerken kreeg aangaandedezemenselijkenoodtoestanden.
Foudraine gaatfe1 te keer tegen de m edisch-specialistische komafvan de
psychiatrie,refereert metinstemming Freuds ideaalstelling van een <psychoanalytischeHochschule'en verwachtweiniggoedsvoorderegulatievan

menselijkgM ragfwanneerindetoekomstdepsychiatriea1smedischedisciplineonverhooptgehandhaafd blijft'.Alshijzich (op p.448)concentreert
op descholing vandehulpverlener- dmisschienheethijnogwe1psychiater'- van de toekomst,dan ontwerptFoudraineeen studiediein de eerste
plaatsde grondprincipesvan de sociologieen de sociale psychologieomvat
en waarvan degehelepsychoanalytischevorming deeluitmaakt.Hetfiloso-

fischepartvan dezeopleiding zalgerichtmoeten zijn op hetontwikkelen
van een maatschappij-kritischeinstelling.- Gezegd moetworden datook
Trimbosblijkenszijn voordrachtbijgelegenheid van hetloo-jarig bestaan
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van deNd erlandse VereigingvoorPsychiatdeen Neurologie(6novem-

ber 1971,Amsterdam)œn dergelijk niet-mdisch opleidingsmodelvoor
ogen zweeft.

Persoonlijk meen ik datnaastdeze niet-me ische Tpsychiater'de mM icusbiopsychiater rœ hten reden van bestaan heeften houdt,allœ n alomdat

ervelemensenzijnmetoverwegenddoororganisch-cerebraleaandoeningen
bepazdegd ragsstoornissen.De inbreng van deze specialist> 1onmisbaar

blijven.Ik ben hetevenwelmetFoudraineéénsdathetdoordebiopsychiaterbestrekengebiH voorhetzelfdegeldbijdeneurolo#ekanworden ingelijfd.

Alvorensœn hulpverleningsstramien teschetsen dataansluitbijdehierboven ontwikkelde gedachten nog even een kanttekeningbi
jdebouwzucht
diedeklinische(geestelijke)gezondheidszorgkenmerkt.Alsikin sommige
.

versopgedchte instituten voor zwakzinnigen binnen ga.slaatme een luxe
tegemoetdieik nietin overœ nstemm ing kan brengen m etde functiewaaraan deze gebouwen moeten beantwoorden en nog minder m etde mense-

lijke ellende die daarbuiten wordtdoorstaan.Hetzelfde overkomtme in
ongeveergelijkematealsik in bepaalde nieuwe Bgem ene ziekenhuizen en
psycMatrische centra kom .H etkan nietop!W ie wordterbetervan dater
zulke m onumentale,weelderig gestoffeerde complexen worden neergezet?
Zeker voorzover het om psychiatrische centra gaat,mag bedachtworden
dat deze outillage het hospitaalsyndroom langs twœ wegen in de hand
werkt:depatiënten hechten zich aan ditmateriële milieu in plaats van dat

zijhun verknipterelatiemogelijkhMen op dedaaraanwezigemM emensen
(lotgenoten en hulpverleners)beproeven,én de familielM en berusten nog
gemakkelijkerin het'patiëntzijn'van de opgenomenen onderhetvalse
m otto tzehebben hetdaarbestnaarhun zin'.
De financiële inspanning die in deze bouwwerken is verdisconteerd zou

voorœn aanmerkelijk deeldoeltreffenderkunnen worden aangewend om
hendiepsychosocialehulpnodighebbenzo veelmogelijkbuitendiemuren
te houden,m .a.w.deze gelden te gebruiken voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de ambulatorische kaders.
Voorwatbetrefthette Khetsen hulpverleningsstm mien va1ik terug op de
princim s van œ helonering en regionalisaue.
Schematisch uitgebeeld isdc e echelonering œ n ddeo ofviertalconcentrische cirkels waarin telkens één instelling de cento mfunctie binnen het

desbetreffende echelon en de ve- ijsfunctie naarde andere Khelonsvervult.Voordegeestelijkegezondheidszorg c.q.psychosociale hulpverlening
denk ik aanwilkcentrawaarmaatschappdijkwerkenden,huisartsen,pasto-
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res,wijkverplegenden en anderebijcrisissituatiesbetrokkenen elkanderin
tomverband vinden (1e echelon),
De <link'van dit dhome teem'naar de gespecialiseerde werkers in het 2e
echelon mag kort zi
jn,de verwijzing snel,afhankelijk van de aard der
problematiek en de bereikbaarheid van de meestgeschikte deskundige.De
actieradius van ze-echelonhulpverleners (psychiater-psycholerapeut,psycholoog,groepswerker, psychiatrisch sociaalwerkende, gd ragstherapeut,

familylerapeut,sociaalpsychiatrisch verplegende e.a.)is de streek,het
rayon.

Ik stelmijvoordathetsamenwerkingsverband van deze gespecialiseerde
werkersgeorganiseerd wordt in œ n ter plaatse bestaande ambulatorische

geestelijkegezondheidszorg-vorm diedan zonodig structureelmoetworden
aangepastovereenkom stig de laatste R.1.G.G.-versievan deUtrechtsecom-

missieannexhetkaloliek NationaalBureau voordeGeestelijkeGezondheidszorg (centraleintake,ad hocteams).Wordtvanuitdit2eechelon een
kortdurende dag-en-nachtopvang gdndiceerd geacht,dan bestaan in het

doormijgddealiseerd stramien tweemogelijkhden:a.hetbovengenoemde
samenwerkingsverband heeft zich opgesteld a1s een crisis-interventie-centrum en beschiktzelfoverenkele verpleegkundig bewaakte logeervertrekken in œ n kleine unit,b.hetambulatorische samenwerkingsverband heeft

een functionele toverloop'naar de psychiatrische afdeling van een nabij
streekziekenhuis.

Indien beide voorzieningen ter plekkegerealiseerd zijn verdientde eerste
devoorkeurbijiemand diegeenmedisch-specialistischeaanpak behoeften
detweedebijiemand wiensherstelmogelijkheden daardoorwelbevorderd
zullen worden.

Bijhetbegrip <crisis-intervenue-centrum'ad adenkik aan een zelfdesoort
instituut voor psychosociale hulpverlening en -preventie a1s Foudraine,

maar sluitdaarbijdefiguurvan demMicus-psychiatera1sconsulentniet
uit.
Spreek ik ad b van œ n functionele Soverloop'naar de psychiatrische afdeling van œ n streekziekenhuis,dan bM oel ik een opname- en klinische

behandelingsmogelijkheid waarbijdeambulatorischebegeleidersinhettheram utisch team van depsychiatrische afdeling (kunnen)particim ren.
Blijkteen langerdurendeklinische behandeling noezakelijk,dan ishet
regonaalpsychiatrisch centrum de aangewezen plaats.De ambulatorische
werkers zetten de begeleiding van de huisgenoten of levensparm er voort.
in nauw overleg methetbehandelingsteam van de patiëntin hetpsychiatrisch centrum .
W atbetreftditcentrum ben ik minderm ssimistisch dan Foudraine.Alsde

doormijaangMuide inhaalmanoeuvre een verdere ontekkeling inluidt,
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danzijndezepsychiatrischeœntratotveelmeerinstaatdan hetontvangen
enverplegenvan gedragsgestoordelijdersaanorganischehersenaandoeningen.H etzieternaaruitdatde aldaarZch uitbreidende kadersvan metho-

disch op elkaar inspelende therapeuten van verschzende pluimage juist
ook voorpatiënten metafwijkendegd ragsvormen bijwie géén lichamelijkeoorzaak kanworden aangetoond,viaindividueleen/ofgroepsbehandelingen,retourlozewegen kunnen vinden naareen maatschappelijkeherinpassing.

De onverzoenlijke zwart-wit scheiding tussen traditionele psychiatrische
ziekenhuizen en <sociale-interventie-centra'vanFoudrainekomtmi
jopzijn
zachtstgezegd ongenuanceerd voor.Zelfs binnen de contouren van zijn
zienswijzeveronachtzaamthijdebehoefteaan psychotherapeutische bemoeiingen indievermaledijdepsychiatrischeziekenhuizen alsookdewaarde van de medisch- psychiatrische inbreng in het team van die hoog ge-

prezen sociale-interventie-centra.Zijnkijk echterop depsychiatrischeziekenhuizen doet geen recht wedervaren aan de veranderingstendensen in
deze centraen isbehalve mateloosafbrekend ook nog onvoldoendegem otiveerd.
Ik ben hetniettemin graag metFoudraineéénsdatde psychiatrischecentra

zich nietgebouwelijk mogen uitbreiden,maardatriep Speyeralin 1962.
Hetaanbrengen van functionele ruimtelijke verbeteringen moetvergezeld
gaanvaneenoptimaalgebruik,terwijldaarnaastallesgMaanmoetworden
om denoodzaakvanditgebruikinteperken.Bijoptimaalgebruik denk ik
ondermeeraan demogelijkheid vanpsychiatrischedagbehandeling,waarbijdepatiënt'savondsnaarhuisgaaten thuisovernacht.
Hetlijktevenzeer een haalbare kaart om een crisis-interventie-centrum
annex een psychiatrisch centrum te laten functioneren,zulksalankelijk
van de locale verhoudingen in dat deel van de regio.H ulpverleners verbonden aan hetambulatorisch instituutkunnen dan van de foverloop'naar
hetklinische instituutprofiteren,en omgekeerd,op indicatie van de therapeutische behoefte.

Ten overvloedezijopgemerktdatinhetoptimaalgebruikvan œn psychiatrisch centrum ook deresearch,niethetminstdebiopsychiatrischeresearch,

œn belangrijkeplaatsverdient.

Deze schetsisgrootlijnig gebleven.Dittijdschriftleentzich nietvoorœn
in detailsuitgestipm lde planning noch voor een m ging verantwoording af

te leggen aan hetadresvan financierende instanties.In de kantlijn kan
worden meegedeeld dat over de uitvoerbaarheid van dit programma van

beleidsbeginselen (en van gelijksoortigeprogramma'selders)besprekingen
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gaandezijn diequateneurœn geleidelijkeverwezenlijking waarschijnlijk
maken.

Somsmeen ik datmensen die- gelijk Jan Foudraine- begaan zijn met
derampspoe van hun patiënten en dezeellendea1svoornamelijk gevolg
Zen van interactiestoornissen in microsociolo#schestructuren (hetgezin),
tegemakkelijk destormram inhetveldbrengentegenhetsysteem en daarmee samenhangende macro-sociologische structuren van de maatschappij
waarinwijleven.Hetomturnen vandiemaatschappijzieik gebeuren in een
wisselwerking m etattitude-veranderingen in hetwerkgebied waarvan in dit

artikelsprakewas.M isschien ishetinderdaad zo datzijdie zich metde
geestelijkegezondheidszorgbezighouden,nietuitkunnenondereenpolitiek
engagem ent.Zich noem ende fkritische psychiaters'kwamen eind oktober
1971 in Rotterdam totdeze conclusie.
Politiek is echter voor velen een besmetbegrip dat haastidentiek is met

mnnipuleren en gemanipuleerd worden.Persoonlijk hoop ik datde Mer
recht-op-de-m an-afgestelde vragen vanuithet noodgebid Tpsychiatrische

hulpverlening'een adaequaatantwoord krijgen.

@
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lnternationaal

China en de Verenigde Naties
Hetisnogsteedsnietduidelijk watzich halfseptemberin China heeftafgespeeld.W el is zeker, dat de aangewezen opvolger van M ao, Lin Piao,in

conflictisgeraaktmetMao en Tsjoe En-laien daarbijaan hetkortste eind
heeftgetrokken.Dezeva1veroorzaaktewijzigingen in decommunistische leiding,waarbijenkeleopvallendeveranderingen de aandachtvragen.DatTsjoe
En-lainu a1stweede genoteerd staat,wasteve- achten.A1snllmm erdrie staat
nu echter de echtgenote van M ao,Chiang Ching,die gedurende de Culturele
Revolutie behoorde totdem eestradicale figuren in de Rode G arde;ditbetekenteen grotere invloed van de linkse groepen in hetPolitbureau;totdeze
linkervleugelbehoortook deschoonzoon van Chiang Ching,dienu benoem d is
tothoofd van persen propaganda in Peking.H etiste ve- achten,datin het

Politbureau destrijd tussen demeergem atigde Tsjoe En-laimetzijn aanhang
en de radicale groep o.l.v.m evrouw Chiang za1worden voortgezet.

Deafloopvan ditgevechtisnatuurlijkbelangrijkvoordehoudingvan Peking
in de buitenlandse politiek en voor hetoptreden in de Verenigde N aties.H ier

deden zijop 15novemberhunintrede.Nadat56sprekershen gedurende5%
uurhadden verwelkom d,zette de Chinese vertegenwoordigerChiao Kuan H ua
het standpunt van de Volksrepubliek uiteen;het was een felle aanval op de

tweesupermogendheden,deVerenigdeStaten en Rusland,waarbijhijtevens
verklaardedatPekinggeenbelangsteldeinhetzijnvansupermogendheid,maar
zich rekende totde Derde W ereld,waarbinnen Peking - m aarditwerd niet
gezegd - dan deleiding zou m oeten nem en.Chiao sprak zich uittegen ontwapeningsconferentiesvan de atoom m achten;overontwapening m oetgesproken worden op een conferentiewaaraan ook niet-nucleaire m ogendheden deel-

nemen,waarmee hij schijnbaar dichtbijhetSovjetvoorstelkwam om een
wereldon- apenzgsconferentiebijeen teroepen.Debelangrijkstetendensin
dehistorieachtteChiao hetstreven naaronalankeli
jkheid,vrijheiden revolutie;deze drang van de volkeren isniet tegen te houden en za1tenslotte een

einde maken aan de hegemonie der supermogendheden;hij verklaarde dat
China overaldeze revoluties zou steunen.
D e reacties op deze eerste Peking-chinese redevoering waren verschillend;

velen vonden despeech nogalgematigd vergeleken bijvroegere doorChina
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gebruiktetermen;alleen de Verenigde Staten protesteerden tegen de felle taal
en de gebruikte retoriek.

India en Pakistan
D e situatieaan degrenstussen beide staten wordtm etdedag em stiger.Beide
maken zich herhaaldelijk schuldig aan grensincidentenen hetlijkterop,dat

men slechtswachtop hetogenblik dateen van beidepartijen ergenoeg van
krijgten denog nietverklaardeoorlog officieelbegint.
Detoch alnietaltebesteverstandhouding- vuafhunonafhankelijkheidin
1947waren ermeningsverschillen overKasjmir.diehetlaatstin 1965toteen
openlijkeoorlogleidden- isnadeBengaalseopstandnoch slechtergeworden.
Ongeveer10 miljoenvluchtelingenuitOost-pakistanvormen een uiterstzware
belastingvoordeIndiaseeconomie,zo zwaardatsommigen van mening zijn
datx rlogm etPakistan goedkoperisdan dezorgvx rdevluchtelingen.In elk

gevalsteuntIndiahetBengaalsevrijheidsleger,maarPakistanisookbereidom
ditBengaalse legertebeschouwen a1slndiasetroepen,daarmeedegrensschen-

dingen overdrijvend.
Pakistan rekent in een eventuele oorlog op steun van com munistisch China,

waarvan het sedert 1966 belangrijke economische hulp krijgt;Peking heeft
reedsherhaalde m alen tekennen gegeven Pakistan inderdaad te zullen helpen
a1shethetslachtoffervan agressie zou worden,m aarPeking za1enige m oeite

hebbenom aan deDerdeWereldduidelijktemakenwaarom hethierdezijde
kiestvan een regering dienietswi1weten van hetzell escMkkingsrechtvan de
bewonersvan Bengalen,m .a.w.waarom hethiergeen steun verleentaan een

nationale bevrijdingsbeweging.Peking moet ook rekening houden met het
onlangsmssen lndiaen de Sovjet-unie gesloten vriendschapsverdrag,waarbij
de laatste ook militaire steun aan lndia beloofde.M en zal er zich m oeten
afvragen ofhetpolitiek nietgewenstis eens afte wachten hoe de Bengaalse

vrijheidsstrijd zichontwikkelt,om dan tochnogdezijdevan devri
jheidsbeweging te kiezen en verder of Pakistan hetwelw aard is het gevaar te lopen van
een directconflictm etRusland.Beide comm unistische grootm achten hebben er

belangbijhunbondgenoten tematigen en Peking deed zelfsdelaatsteweken
enkelestapmnom zijn verhoudingmetIndiateverbeteren.
Ook deVerenigdeStaten trachten hun hiernogaanwezigeinvloed tegebruiken

om eenoorlogtevermijden.BijhetbezoekvanMevr.GandhiaanW ashington
begin novemberdrong Nixon erop aan datIndiazijnkalmtemoestbewaren
ookPakistankreegdezegoederaad- ,datbeidepartijenhuntroepenlangs
-

de grenzen zouden terugtrekken en m etelkaarzouden onderhandelen overde
oplossing van hun geschillen.M evr.Gandhivoelde weinig of niets voor de

laatstetweesuggestiesenverweetdeVerenigdeStaten datzijnog steedsgrote
hoeveelhedenwapensaanPakistanleveren.BlijkbaarzagNixon hetonlogische
van desimatiein - waarin hijhetdictatorialeregimevan YahyaKahn met
Wapens steunde en hetdem ocratische regim e van lndia in de steek liet- en
verbood nieuwe wapenleveringen aan Pakistan.
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H etiseen vraagofde grotem ogendheden hun bescherm elingen kunnen weer-

houden deoorlog te beginnen;mogelijk ishetenige watnog te bereiken is,
dathetconflictgelokaliseerdblijftomdatgeenvan degrotedrieietsvoeltvoor
een directe confrontatie.

M idden-oosten
Pogingenom indeArabischewereldeenbeteresamenwerkingtebereiken zijn
nietvan gisteren.Reedsin 1958besloten Egypteen Syriëzich teverenigen tot

eenstaat,deVerenigdeArabischeRepubliek,waarbijzichnoginheàelfdejaar
Jem en aansloot.De Egyptische presidentN asserhoopte op deze m anier een

begin gemaakttehebben metdeverwezenlijking van zijn droom:een groot
Arabisch rijk metNasseraan hethoofd.In hetzelfdejaarsloten de koninkrijkenIrakenJordaniëzich aaneenin deArabischeUnie,daarmeeproberend
een tegenwichtte vo= en tegenoverdeVA R.Beide pogingen hadden nietveel

succes;deArabischeUniemisluktenoghetzelfdejaarnaderevolutieinIrak,
waarbijderepubliekwerduitgeroepen,en deVAR bleefwe1innanm bestaan
totditjaar,maarreedsin 1961trokken Syriëen Jemen zich eruitterugen
bleefEgypte alleen over.
Een nieuwe poging in 1963 leverde een federatie op tussen Egypte,Syrië en
Irak,m aar weer bleken de onderlinge m eningsverschillen zo groot,datdeze
nog geen drie m aanden stand hield.
H etis in verband m et hetvoorgaande dan ook niet verwonderli
jk,datm en
sceptisch staattegenovereen nieuwefederatie tussen enkeleArabische landen.

Eind vorig jaarbesloten de VAR (d.i.Egypte),Soedan en Lybiëplnnnen te
ontwerpen voor een nieuwe sam enwerking m et de uitgesproken bedoeling te
dienen als kern van een Arabische eenheid; de geplande federatie kou t.z.t.

overgaan in een unie.Spoedig slootSyrië zich hierbijaan,terwijlJordanië
uitdrukkelijkgeweigerdwerden erweloverlegwerdgepleegdmetdePalestijnse verzetsbeweging o.1.
v.Yasser Arafat.Er waren toen alberichten over oppositie in Lybiëen Soedan tegen deze federatie.

Inaprilvanditjaarisdefederatieechtertochtotstandgekomen;Soedanvoldeed blijkbaarnog nietgeheelaan devoo- aarden en bleefervoorlopignog
buiten.Terwijlin Syriëen Lybiëhetgesloten akkoordvlotwerd goedgekeurd,
leverde ditin Erpte enige moeilijkheden op;men wenste daarnietdater
m eerderheidsbesluiten zouden kunnen genonaen worden in de presidentiële
raad.N adatdittenslottegeregeldwas,kon m en een grondwetvoorde federatie
gaan opstellen.In dit ontwerp staat o.a.dat over oorlog en vrede slechts met
algem enestemm en kan worden beslisten datalleen defederatiebevoegd istot
hetsluiten van internationale verdragen;ditlaatste betekenteen ernstige beperking van de souvereiniteitderleden in hun buitenlandse politiek.
Ook binnen deze nieuwe federatie tekenen de tegenstellingen zich reeds af.

Te- ijlnu Sadatalspresidentvandegrootstedeelnemendestaatdehegemonie
voor Egypteopeist,doetook de Lybische leider,Kadaffi,een gx inaardeze
positie.Een aanleiding om Sadatspositie- dieook in Egypte alm indergezag
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genietdan Nasser- teverzwakkenheefthijgevonden in deEgyptischepolitiek tegenoverIsraël.Sadatheeftherhaaldemalen verklaarddat1971hetjaar
van de beslissing zou zi
jn;a1slsraëlnietvanplan isderesolutievan deVeiligheidsraad van 1967 te accepteren en zich niet terugtrekt uitde bezette gebieden,zit er volgens de Egyptische president niets anders op dan de zaak te
forceren door een nieuwe oorl
og.Inmiddels zijn alle bemiddelingspogingen

mislukten komtSadatin tijdnood;zijn taalwordtsteedsoorlogszuchtigeren
hetgevaarvooreen hervatten van destrijdgroter.
Erdoetzich nu een eigenaardige situatie voor;toen bovengenoem de federatie
een feitwas,hield m en errekening mee dat,aangezien noch Libië noch Syrië
de resolutie van 1967 hadden aanvaard,deze landen en vx ralK adaffi een
vredelievende oplossing van hetgeschilm et Israël,zoals Sadat scheen na te

streven,onmogelijk zouden maken.Nu Sadatechtersteedsmeeroveroorlog
gaatpraten,zietK adaffikansom Sadattoch tegen te werken;hi
jverwijthem
nudeoorlogop een verkeerdtijdstip tewillen begil
m en;deArabierenzijn er
nog nietvoor klaar en de oorlog zou dus m et een nieuwe Arabische nederlaag

eindigen.HijverwijtSadatdePalestijnseguerilla-organisatiesteveelverwaarloosd tehebben en pleitnu zelfvoor algem ene Arabische steun aan de com -

mando'sindehoopzodeArabischewereldachterzichtekrijgenendeleiderspositie van Sadat over te nem en.

Hetisnietwaarschijnlijk dathijin zijn opzetzalslagen;Saoedi-Arabiëbeziet
hetgeharrewarvan de diverseA rabische republikeinse leiders steedsm eteen

souvereineminachting en JordaniëverweetSadatnu juistteveelsteun aan de
comm ando'ste verlenen.Een A rabische eenheid isnog steeds een hersenschim .
Zou ditm isschien een kans betekenen voor de bemiddelingspoging die nu
ondem om en wordt door vier vertegenwoordigers van de Organisatie voor
AfrikaanseEenheid,n.l.Senegal,K am eroen,N igeria en hetonlangsvan naam

veranderdeCongo,Zaïre?Zijbespraken dekwestiezowelin Te1Aviv alsin
Caïro,m aar tot nu toe is er nog geen positief resultaat te melden.

J.Oom es

België

Er broeitiets in België
Na de parlementsverkiezingen (7 november) waren onze belangengebonden
kranten karig methun commentaren.Alshetzoblijftvoortgaan,worden een
volgende keer de uitslagen geheim gehouden.In afwachting hebben in het

Vlaamselanddepartijtopmensenallemaz hunbestgedaanom tedoengeloven
datzijhetnognietzo slechthebbengedaan:hierendaareen '
toevallig'verlies
(tewijten aan hetkiesstelselnatuurlijk),voorsommigen een kleine winsten
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over het algem een bleef alles zoals het was.D ie stabiliteitdoet echter m eer
denken au destabiliteitvan een koelkast.D etlm heid van de verkiezingscam -

pagne,hettoenemende afwezig blijven,bl=co en ongeldig stemmen (samen
17,11%)tonenaanmetwelkeenvernietigendeonverschilligheid deBelgtegen
hetpolitiekebedrijfvu zijn land aAnkijkt.Tx h ku men nietzeggen dater
geen politiek engagementmeeris.M aarhetsm eltzich afin de rand van CVP

en BSP,in sommigeoppositiepartijen,en vooralin tallozegroepen buiten de
structuren,kortom in de m arge van hetestablishm ent.
1. H etBrusselse korset.D everkiezingen voor de agglomeratieraad te Brussel

(21november)kunnen in dezelfdezin worden geïnterpreteerd.Bijnadehelft
van debevolkingstemdevoordeoppositiepartijvan FDF -RW en ergebeurde wat de Vlam ingen hadden gevreesd:de groep van de zgn. <vlam ingenhaters' behaalde de absolute m eerderheid. M aar de V lanm se Pers liet de
dreigende toon varen die ze vöör de verkiezingen had aangeslagen.Tevoren

klonk het:a1s dét gebeurt,erkennen wijBrussel nietmeer a1s hoofdstad.
N u echterheeftde em otionelereactieplaatsgem aaktvoordenuchtere beredenering.D e nieuwe wetten voor Brusselkunnen nietm eer veranderd worden

zonder een soortburgeroorlog te riskeren.Klaarblijkelijk wordt er in een
nieuwe richting gespeculeerd:wezullen Brusselop alle terreinen tot 19 gem eenten inperken;de idee van hetfederalism e m etdrie wordtdefinitief begraven.
M aara1sdeV lam ingen en deW alen de autonom ievan hun regio willen beko-

men,zullen zeBrussel-in-keurslijfwe1a1shoofdstadmoeten blijven erkennen.
Een com prom isdatwellichtallesweerrechtkan trekken.
2. H et establishm ent voor de le- .Nu het nieuwe parlem ent en de eerste

werkgroepen daarin weerbijeen zijn gekomen,blijktaldirectdatde nieuwe
lichting,op enkele uitzonderingen na,nietoverlooptvan nieuwe ideeën,dat

hetpragmatischverzoenenvan tegenstrijdigebelangenalaan degangisen dat
er dus geen andersoortige politiek te ve- achten valt. Een voorbeeld dat
spreektvoorzichzelf:van dehele stromingtotpolitiekevem ieuwing binnen de

bestaandepartij-stmcturenisalleenvan dezijdevandeCvmlongerenGeorges
M onard in deK am erverkozen.W ilfried M artenskreeg geen enkelekans.Aan

dezijdevandeJong-socialisten haaldeniemandeenverkiesbareplaats,terwijl
ervoorjongeren uitdeW aalse,in delijn van departijlopendetegenhanger
we1plaatswerdingeruimdinhetparlement.BijdeVolksuniewerdNellyM aes
a1svertegenwoordigstervan dejongesociaalgeoriënteerdevleugelnietrechtstreeks verkozen,maar zijkreeg de plaatsvan Maurits Coppieters,die a1s
senator werd gecoöpteerd.

Indetraditionelepartijenzijndevrouweneenzwakkegroep,dieonderdevoet
gelopen wordtzelfsin deeigen politiekeorganisatie.Wi
jtellen nog6vrouwen
in deKamer(- 2)en vierin desenaat(+ 2).A1bij2 geen vooruitgang.
N ochtans kon m en nu niet m eer argum enteren dat er geen bekwame kandidaten werden voorgesteld en ook nietdatze agressief de m annen wilden verdringen.Devrouwenorganisatiesdeden delaatstejarengrote inspanningen om
hun leden politiek bewustte m aken en behaalden dan ook persoonli
jkesucces-

403

Politiek Overzicht

sen voorhun kandidaten op nietverkiesbareplaatsen.A angezien men daarmee
geen rekening wenstetehouden,werd nogm aalsbewezen datdevrouwen niet

echtopgenomenwordeninhetmlitiekebedrijf.Alleengeïxleerdenvolgzaam
blnnen zijbinnensijpelen,maarzohaastzezich andersopstellen,worden zij
als dindringsters'geweerd.

Op de 106 verkozen senatoren werden in de voorbije week provinciaal48
senatoren gecoöpteerd en 24 nationaal.D e coöptatieperikelen deden heelwat

stofopjagen.Hetstandenevenwichtwerdgewiktengewogenenallerleipressiegroepen sm elden poker.H etgekkeresultaatwasonderm eerdatSlegers- de

stakingsleiderindeLimburgsemijnstreekbegin 1970- nuvoordeVolksunie
verkozenwerdmetbehulpvan(deLimburgsepatroonsuit)dePartijvoorVrijheid en Vooruitgang.DezelfdeSlegersverklaarde nog juistin een interview
aan hetnieuwelinkseweekbladVrqdagdathijinvollestakingsstrijdgecontacteerdwerd doordecentralemachten van hetAVC (dechristelijke vakbond)
m etde beloftevan een m ooie positie binnenboords.
N ationaalheeftdeVolksunie a1stegenprestatiedePVV geholpen.Tussen CVP

en PSC ishetookkrijgertjespelen,nudeCvp-groepdeeigenzeskandidatensenatorenbijdenationalecoöptatieveiligstelde,waardoordeWaalsebroeders
htm derde kandidaat- uitde Oostkantons- verloren op de kosten van de
aan machtook alonderbedeelde groep van de Duitssprekende Belgen.

Allesbijelkaargenomenwerdheelwatverworvenmachtbestendigdenwerden
heelwatfrustratiesweer flink gevoed.

Een dergelijkesituatielijktalleen mogelijk wanneerdepartijen eigenlijk geen
basis m eer hebben,m aar ook geen georganiseerde tegenm acht die, goed geïn-

formeerd en sterk gemotiveerd,een openlijkecontroleuitoefent.Erisalleen
deoppositievandeemotioneelgeladentaalpartijen,dienaastdecommunautair
gegriefden ook heelwat daklozen tellen met een anti-establishment ressentim ent.

Hetmeestonbegrijpelijk lijktonsdatmen bovenaan nietzietwelk gevaarlijk
spelmenspeelt.Ofvergissenwijonsenismenziendeblindbijhetzoekennaar
uitwegen? W ellicht hoopt men dat het allem aalwe1 niet zo'n vaartza1 lopen.
Eristoch geen alternatiefen dussluiten debehoudsgezinden zich opbinnen de
eigen kring en bestendigen zichzelf.En dit gebeurt niet alleen aan CVP- en
Bsp-zijdemaarookop het raakvlak van m litiek en cultuur.Hetcultuurpakt

datop3decemberhaastheimelijkwerdafgesloten,heeftin desociaalculturele
wereldheelwatkwaadbloedgezet.VoorlopigblijkennochdeVolkstmienxh
deWaalsetaalpartijen scheutig om ditpaktderbevroren stellingen teondertekenen.Hebben zijmeervoelingmetdedynsmiekvanwatleeftbijdebevolking?Hetismogelijk.Nietalleen op politiek vlak maarduidelijk ook veel
ruim er,cultureel,ethischen em otioneel,isereen verkramptereactietebespeuren die allevernieuwing ongedaan wi1m aken.

3. Dedynamiek wordtbestreden.Ook buiten depolitieke wereld waaithieren
daareen scherpewind van <m oreleherbew apening'.Gazetvan Antwerpen stelt

geregeld haarvrijetribunesopen voorverontrustegezagsdragerstotstichting
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vu veleverontrusteoudersdie geen vatm eerhebben op dedynam iek van een
wereld in beweging.D eo zo tam m eBelgischetelevisiewordtvaak alsprovœ erend au geklaagd en m en strooi
tpraatjesrond overeen geraffineerd drug-en
pornografiecomplot,zonder datook maaréén auti
jsng bewezen wordt.In
Gent had een massale waarschuwingsvergadee g plaats en de erg actieve
Gentse kern van hetwaakcomitéisin handen van een heftig m liticusdieniet

vreestzijn plaatselijke machta1sACW burgemeesterin de schaalte leggen.
Deboeman isvooraltevinden bijdegeëngageerdejongeren in Jong-Davidsfonds,in de sociale organisaties,hetvorm ings-en opbouwwerk,de infocentra,
devolkshogescholen,Release;ook onderdeJongcosialisten en de Cv p-longe-

ren zittenjeugdverdervers.
Zo heersterop hetogenblik wijdverspreid een onbehaaglijk gevoel.Van de
komenderegeringenhaarprogrammaverwachtmennietveel,vandepariijen
ook niet.Van wie dan wel?M isschien is zo'n pessim istisch m oment- zelfs
formateurEyskens zou er nietaan ontsnappen!- een kristallisatiepuntvoor
een om m ekeer?

K omter een economische crisis?
Eén van deredenen van de vorige regering om devervroegde verkiezingen te

motiveren,wasde moeilijke economische situatie die voor 1972 wordtverwacht.Diezelfdethem atiek vonden weterug in deverkiezingscam pagne.

1. Welkea=wijzingenzijn daarophetogenblikvoor?Hetbegin van deafzwakkende conjunctuurmoetgesitueerd worden in 1970.In 1971zalde groei
vanhetBrutoNationaalProduktwaarschijnlijkmet1% vertraagd zijn en een
zelfdemindersnellestijgingmagookvoor1972wordenve- acht,zodatvoor
1972eenaangroeivanhetBNP vanrondde3% wordtvoorzien.Normaalzou
zijn eenjaarlijksegroeivan 4%,wi1mendooroververhittingvan deeconomie
niettevenseen inflatoireffectverwekken.Een doorlopend hogere groeivan het

BNP zou structurelewijzigingen vereisen van heteconomisch leven,maarer
zijnteveeltegenstrijdigebelangenindefinanciële,industriëleensocialemilieus
om dittekunnen realiseren.Alleen in vakbondskringen alzou deeneberoepscentrale protesteren om datze leden zou verliezen aan een andere.

Deze geleidelijkevertragingvan deeconomischegroeikan onsvolgend jaar
voorbelangrijkepolitieke problemen stellen.Degroeiin Wallonië zalonvermijdelijklagerliggen daninVlaanderen (2-3% tegenover4 tot5).M sreeds
voorde Maatschappelijke Zekerheid een fwegvloeien van Vlanms geld naar
W allonië'wordtaangeklaagd,magzekereen soortgelijkereactie worden verwachtwanneerin uitvoering van artikel107 quater van de grondwetnieuwe
econom ische structuren tot stand m oeten worden gebracht.

Inzakewerkeloosheid zijn erbegin decembernog geen catastrofalecijferste
noteren.Dit is typisch voor een krappe arbeidsm arkt:de werkgevers houden

hunpersoneelzolangmogelijkaanbijdalendeconjunctuurenwachtenzolang
mogelijk metnieuweaanwervingenbijstijgendeconjunctuur.
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2. Gaan we op zoek naarde oorzaken van de vertraging van deeconom ische
groei,dan moetin deeerste plaatsop deuitvoerworden gewezen.Dejongste
tienjaargroeidedezemet8tot9% perjaar.In 1971waserechterslechtseen

aangroeivan 3% .ln hetalgemeenmagmenzeggen datom hetBNP met1%
tedoengroeien,deBelgischeuitvoermet2% moetstijgen.Wijzijn dusuiterst
kwetsbaarvoordeintemationaleconjunctuur.Hierisvrijmoeilijkeenalternatief tegenover te plaatsen gezien de beperktemogel
ijkhedenopdebinnenlandse
markt.In ditverband wordtwe1eens gesuggereerd Brusseluit te bouwen tot
een Europeesfinancieelen dienstverlenend centrum .Alshoofdstadvan Europa
zou Brusselm isschien uitdecom munautaireproblem atiek gelichtkunnen worden?

svatsterkmeespeeltbijdezeeconomischevertragingisdeinternationalemonetaire toestand.Ofde VerenigdeStaten nu aldan nietakkoord zullen gaan m et
een devaluatievan dedollar,zezullen in iedergevalhun invoer afrem m en en
trachten hun uitvoertestim uleren.Nu isditrechtstreeksnietvan zoveelbelang
v* r België, dat slechts voor 5 tot 7% naar de Verenigde Staten uitvoert

(vooraldiamant en wapens).De weerslag is vooral indirect.De uitvoer gaat
voor60% naarE.E.G.-1anden die ingevolgedeAmerikaanse maatregelen zul1en trachtenhetverm inderen van hun uitvoerop tevangen dooreen uitbreiding

van deafzetop hun eigen binnenlandsemarkt,watonvermijdelijk ten nadele
za1komen van de Belgische uitvoer.

3. Gaaneropkortetermijncllmulatieveeffectenmeespelen diedegeleidelijk
dalendeconjunctuurkunnen doen verscherpen naareen crisistoestand?In dit
verband dient zeker gewezen te worden op de stakingen in de W estduitse
metaalnijverheid, die in de Belgische automobielindustrie 20.000 arbeiders
werkloos kunnen m aken.Ook de staking van de bedienden in de Luikse staal-

nijverheid kan massalewerkloosheid in hetLimburgsemijnbekken totgevolg
hebben.D eze plotselinge inkrim ping van de tew erkstelling kan een schokeffect

veroorzaken waarvan degevolgen niettevoorzien zijn.
Een bijzondere moeilijkheid vormtde feitelijke revaluatie van de vlottende
Belgischefrank met8% t.o.v.dedollar.Ditbetekentdatde Belgischeprodukten 8% duurderworden voorde landen die de dollarvolgen,m aarhetbrengt
o.m .als fvoordeel'm ee datwe onze grondstoffen goedkoper uit de ontwikkelingslanden kunnen invoeren.W ie is weer eens het grootste slachtoffer van
onze monetaire perikelen?

Bijhetzoekennaareen definitieveregelingvan dezeproblematiek stuitBelgië
op de moeilijkheid datzijn belangen tegenstrijdig zi
jn metdie van andere
E.E.G.-1anden,vooralFrankn'
jk.WatBelgiëvooralaanbelangt,alti
jd in de
redenering van onze klassieke econom isten,is datdeuitvoervan Am erikaans
kapitaalnietwordtafgerem d.Onze econom ische groeiisim m erssterk gebon-

den aan debuitenlandseinvesteringen.Nu ishetjuistdebedoelingvanFrankrijk datdedollarzo sterk mogelijk zou devalueren,nietalleen om politieke
redenen,maarvooralom de Fransefirma'szo duurmogelijk te maken voor
Am erikaanse opkopers.V oor België za1 het er op aankom en een evenwichts-
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punttotstandtedoenkomen,waarbijdeuitvoervu Amerikaanskapitaalnaar
onstoebewaardku bli
jven,zonderdeuitvoervanEuropeseproduktennaarde
Verenigde Siten alte sterk afte rem m en.

Een derdeelementnaastdeplotselingewerklx sheid endefeitelijkerevaluatie
vu de Belgische fru k,wordtgevorm d door de onzekere politieke toest= d.
N aarverluidtzoudennieuweinvesteringenworden uitgesteld in afwachtingvan
de uitvoering vu artikel 107 quater. De fin= ciers willen weten wie er de

politiekemachtzalkrijgen,ofereventueelkansisopeenmeerlinksekoersin
eenofuderlandsgedeelte,welkedebelastingdnzk zalzijnin deverschillende
regio's, CnZ....
Tenslottebm nen we devraag stellen ofernaastnegatiefinspelendeelem enten

ook positievezijn dieeen matigendeinvloed zullen uitoefenen op dedalende
conjunctuur.Wekunnen driedergelijkefactoren vermelden.
Op de eerste plaats m ag men verwachtingen koesteren over een snelle totstandkom ing van hetEuropa der Tien.Engeland heeft imm ersm oeten vaststellen
datdeV erenigde Staten de fam euze m aatregelen van 15 augustusheeftafge-

kondigdzonderzijn Engelsedvriend'teconsulteren,wathen wellichttothet
inzichtzalbrengen datzezo vlug mogelijkop een anderpaard naoeten gaan
weddtn.
Een tweede elem entisdesocialeprogram m atievan hetBelgisch overheidspersoneel.500.000 ambtenaren en 200.000 gepensioneerdea btenaren zullen een
flinke weddeverhoging ontvangen.D eeconomisten speculeren ernu op datze
hetgeld fliA zullen laten rollen.Op de begroting w erd hiervoor een bedrag
van 13miljard ingeschreven.Hoehetallemaalbetaaldza1worden,isnog niet

duidelijk.Mogelijk zalde regering nog nietonmiddellijk overgaan tot een
verhoging van de personenbelasting en lievereen beroep doen op leningen.
H etderde element,positiefgenoem d in hethuidig econom isch bestel,vorm tde

houding van de vakbonden,die zich perfectaanpassen aan de conjuncturele
mogelijkheden.In eenperiodevanhoogconjunctuurzijnzereedsmatigin hun
eisen.Bijdalendeconjunctuurzullenzeduszekerredelijk zijn.In dehuidige
syndicale loonpolitiek is er trouwens geen altem atief. Er m oet nl.een reeks
nieuwe professionele akkoorden worden afgesloten.H etenige wat er tegenover
zulk een nationaal akkoord geplaatstku worden,is fgeen akkoord'.N u zullen

juistdegewestendieereconomischmindergoedvoorstaan,erop aandringen
toch nationaalietsloste kri
jgen,wateen nieuw akkxrd en nieuwesociale
vrede totgevolg kan hebben,ook in een periode van economische achte- itgang.
W ekunnen de lezervx rlopig nog we1geruststellen.D e meeste Belgen zullen
hun kerstkalkoen nog welkunnen kopen.A lleen een paarduizend ongeschool-

de arbeiders,jongste bedienden en automobielarbeiderszullen bijde schare
gevoegd worden vu hen diehetm etwatm indermoeten dœ n.
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Vierm ogendhedenakkoord

bliek en kan niet door haar bestuurd
worden.D e Bondsrepubliek m ag W est-

inzake Berlt'n

Berlijn vertegenwoordigen in internatio-

Een stap f/lhetEuropese Ontspannings- nale organisaties en verdragen voor
W est-Berlijn afsluiten.De verbindingen
proces
tussen W est-Berlijn en Oost-Berlijn en
De voorgeschiedenis van hetBerlijn-ak- de D.D.R. worden verbeterd en W estkoord kan kod worden Omengevat.Zo- berlijnerskunnen deze gebieden bezoea1s bekend heeft de Bondsrepubliek in ken op voorwaarden vergelijkbaar met
de laatste maanden van 1970 overeen- die welke gelden voor andere bezoekers.

komsten gesloten metde Sovjet-unieen Tenslotte,deSovjet-unie krijgttoestem-

m et de Volksrepubliek Polen.Krachtens
de verdragen van M oskou en W auchau
heeft Bonn de status quo in beginsel
aanvaard en daarmee de deling van het

ming een consulaat-generaal irl W est-

Berlijn tevestigen,geaccrediteerd bijde
bevoegde autoriteiten van de westelijke
m ogendhedenl.H etcentrale feitvan het

Duitse Rijk anno 1937,benevens de af- Berlijn-akkoord is - ondanks Abrassistand van grote gebieden aan Polen.Bij m ows verklaring dat deze regeling een
de ondertekening van deze akkoorden
verklaarden bondskanselier Brandt en
m inisterScheeldatdezepasgeratificeerd
zouden worden nadat een bevredigende
regeling door de Grote Vierwasgetrof-

erkenning de facto inhield van de

fen over Berlijn.

den,nog bijna onmogelijk warenz.

Zulk een akkoord hebben de ambassa-

D.D.R. - dat de westelijke mogendheden concessies van de Sovjet-unie
hebben verkregen die op 26 maart 1970,
toen de onderhandelingen geopend wer-

deurs van Frankrijk, Groot-Brittannië, Berlqn de hoeksteen van de Europese
de Sovjet-unie en de Verenigde Staten
op 3 september 1971ondertekend.De confrontatie

belangrilkste elementen van deze ont- Toen de vier geallix rden na de confewerpraamoverœnkomstzijn onderande- rentie van Potsdnm fo= eel hetbestuur
re dat de grote mogendheden hun ver- over Duitsland op zich namen,verdeel-

antwoordelp
-kheid voorBerlijn bevotig- den zijhetland in vier bezettingszones
den en zich aansprakelijk stelden voor en Berlijn kreeg een vier-mogendheden
de uitvoering van de Berlijn-regeling. status.Dezesplitsing van Berlijn in sec-

H et verkeer tussen de Bondsrepubliek

toren en Duitsland in zones leidde in

en West-Berli
jn a1 niet gehinderd en Centraal-Europa tot een koude oorlog.
zovclmogelijkvergemakkelijktworden. H etresultaatervan was hetontstaan van
De banden tussen de Bondsrepubliek en t
weeDuitsestaten en de westelijke moW est-Berlijn blijven behouden en wor- gendheden ondem amen niets om te beden verder ontwikkeld.W est-Berlijn is letten datOost-Berlijn aan hetvier-moevenwel geen dœ 1 van de Bondsrepu- gendhedenbestuur werd onttrokken en

1 cf.Survîval(november 1971,pp.384-389.
2 cf.InternattonalHerald Tribune,6 september 1971.

doorde Sovjet-unie a1s hoofdstad werd
toegewezen aan de D.D.R.B.De Sovjet
bezettingsautoriteiten gingen hierbij tijdensdeeerstenaoorlogsejaren onopvallend te werk en de westelijke mogendhe
de
ttn
enLo
de
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inbr
e4
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en op deakkoo
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nde
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en Potsdam

nauwelijkseen protestwaard4.
De gemeenschappelijke controle van de
GroteVieroverBerlijn eindigdein 1948.
DeSovjetvertegenwoordigerverliettoen

De grenstussen deBondsrepubliek en de

D.D.R.en tussen Oost-en W est-Berlijn

werd het front van œ n koude oorlog.
Jarenlang Feigerde men in politieke
kringen te Bonn dit te aanvaarden als

een voorlopig onherroepelijkewerkelijkheid. De ontwikkeling van de OostW estbetrekkingen moestvolgensK onrad

Adenauerjerichtwordenophetherstel
van deDultsenationale œ nheid.Anders

zoudenalleontspanningspojingentussen
degollieerdecontroleraadeninstalleer- Oosten W esttevergeefs zljn,wantzij
de ln Oost-Berlijn een eigen stadsbestuur.Destrijd om Berlijnwasontbrand,
waarbij Stalin poogde de stad geheel
binnen Sovjetinvloedssfeer te brengen.

zouden geblokkeerd blijven door de
Duitse kwestieT.De internationale politieke ontwikkeling bleef echter niet stil-

staan bij Duitsland en allerminst om

De eerste grote crisis tussen Oost en Duitsland8.Brandtbesefte datdeze ontW est in Centraal Europa vorm de de wikkel
ing uiteindelijk overDuitslandzou
blokkade van Berlijn, het Sovjet ant- heengaan,indien de Bondsrepubliek verwoord op de geldsanering in de weste- stard bleef vasthouden aan een politiek
lijke bezettingszones.Van 24 juni 1948 van herstel van de nationale eenheid.
tot 12 mei 1949 duurde deze blokkade DeSovjet-unieen dewestelijkemogendvan land-en waterwegen naarW est-Ber- heden zouden over Bonn heen tot een

lijn;benevenswerd deze stad de Euro- pragmatisch vergelijk in Centraal-Europese hoeksteen van de coe rontatie tus- pa kunnen komen en hetgevolg hiervan
sen Oost en W ests. T ûr den W esten zou een isolem entvan de Bondsregering

wurde(W est-lBerlinzu einerBastion der Zjn.Brandtmoestduseersta1sminister
Freiheit, einem Symbol der westlichen van buitenlandse zaken en later a1s
Entschlossenheit,diese Freiheitdortund bondskanselierde u nsluiting vinden aan
in W esteuropa zuverteidigen,und gleich- een nieuwe internationaalpolitieke conzeitig zu einem Sym boldesW illens,Ber- stellatie. Bovendien zochten zowel de
lin,Deutschland und Europa wieder in Sovjet-unie a1sde Verenigde Staten na
Freiheit zu vereinen'.Voor het Oosten de Tsjechoslowaakse crisis naar moge-

ijkheden om deconfrontatietussenOost
daarentegen WaS de situatie in Berlijn l
<symbol der unvolendeten Teilung'van en W est in Europa te verminderen.
Duitsland en Europa alsmede de pe= a-

nente <lnfragestellung' van de Sovjet Totstandkoming van hetakkoord
heerschappij6.Bovendien verhinderde de De eerste,door de Bondsrepubliek bevluchtelinjenstroom uit de D.D.R.via pleitecontacten tussen deW estelijkemoW est-Berllln tot aan de bouw van de gendheden en de Sovjetunie over een
muur in augustus 1961 een interne eco- regel
ing van de kwestie Berlijn vonden
nomische,sociale en politieke consolida- reeds ten ti
jde van de grote coalitie
tie van de D.D.R.

plaatsg. Het aanknopen van de onder-

3 cf.Ph.W indsor,City on Leave:X History //Berlin,1945-1962,New York,1963.
4 cf.J.Gimbel,The American Occupation // Germany:Politics and the M ilitary,19451949,Stanford,1968.
5 cf.H.Cleeveland,NATO..The Transatlantic Bargain,New York,1970.
6 cf.Europa-Archiv,20/1971,p.703.

7 cf.W .F.Hanrieder, The Stable Crisis: Two Decades // German Foreign Policy,New
York,1970.
8 cf.K.K aiser,German Foreign Policy in Transition:Bonn Between Eastand W est,N ew
York,1968.

9 cf.D.Mnhncke,Um einen M odus vivendiin Berlin.DieAuecnrle e N r Viermâchte-

Verhandlungen,1:Europa-Archiv,5/1970,pp.157-1669W .W ar er,DasBerlin-problem
als Angelpunkt eines Ausgleichs zwischen West und Ost in Europa, 1:Europa-Archiv,

handelingen met de Sovjet-unie die tot
hetakkoord van Berlijn hebben geleid,
werd overigens pas mogelijk toen de
westelijke mogendheden een gesloten

ferentie werd door de Sovjet-ambassadeur in Oost-Berlijn,Abrassimow,op 7
juniaan het einde van de 21ste ronde
verderevooruitgang tijdenshetvier-mo-

front begonnen te vormen. Na de tot- gendheden-overleg gemeldll.
standkoming van de regering Brandt- DatdeBerli
jn-besprekingen zich gunstig
ontwikkelden,bleek mede uituitlatingen
Scheelwasmen eindelijk zover.
In december 1969 besloten de vertegen- van verschillende sprekers tijdens het
woordigers van de NATo-landen de achtste congres van de Socialistische
door de W arschaupactlanden nagestreef- Eenheidspartij Duitsland. De 58-jarige
de Europese veiligheidsconferentie te parti
jleiderHoneckertoondezich in zijn
gebruiken om een vier-mogendhedenge- rede bi
j de behandeling van dekwestie
sprek te beginnen over verbetering van Berli
jn zeer gematigd. Hij sprak niet
desituatie rond Berlijn metname over m eer overde tot dan toegeldende Oost-

een garantievanvrijetoegang.Na lange duitse versie volgenswelke West-Berlijn
aarzeling beantwoordde de Sovjetrege- een zelfstandige politieke eenheid was,
ring op 10 febnlari 1970 de nota's van
de Amerikaanse,Britse en Franse diplomatieke vertegenwoordigers in M oskou
positief,waarna de besprel
tingen op ambassadeursniveau werden begonnen. De
ambassadeurs onderhandelden over de

voor het eerst gebruikte Honecker de
formule dstadt mit einem besonderen
politischen Status' Vervolgens verklaar-

dehijdatdeDDR geïnteresseerd wasin
een normalisering van de betrekkingen

metW est-Berlijn.Hijhooptetevensdat
kwestie Berlijn langerdan een jaarzon- de viermogendhedenbesprekingen spoeder enige resultaten te boeken.Zelfs de dig tot een resultaat zouden leiden. Op
spectaculaire verbetering van de betrek- deze manier zouden de conflicten en
kinlen tussen de Bondsrepubliek en de botsingen om W est-Berlijn uitdewereld
Sovlet-unie a1sgevolgvan hetop 12 au- worden geholpen. H onecker heeft er
gustus 1970 tot stand gekonnen verdrag evenwel op gewezen dat men bi
j een
van A4oskou benevens een lang gesprek dergelijkeregelingmoestuitgaan van de

tussen Brandten Brezjnev waren nietin realiteit,n1. datW est-Berlijn een stad
staathet onderhandelingsklim aatte ver- metbijzonderepolitiekestatusisen niet

beteren.Eerstna hetXXIVe congresvan totde Bondsrepubliek behoortlz.
de C.P.S.U. hebben de leiders van het ln een verzoenende rede heeft de secreKremlin besloten hun Duitsland-politiek taris-generaal van de CPSU , Leonid

ingrijpend te wijzigen. Voor het eerst Brezjnev,op hetcongresvan hetS.E.D.
manifesteerde zich,tijdens de diploma- verklaard dat de vierm ogendhedengetieke besprekingen van de voormalige sprekken overBerlijn genoeg gevorderd
geallieerden over de kwestie-Berlijn,de waren om concrete voorstellen vooreen
nieuwe politieke koers van de Sovjet- akkoord mogelijk te maken.De Sovjet
Unie op 25 mei1971.
Volgens ambassadeur Sauvagnargues

regering was bereid zich in te spannen
voor een succesvolle afsluiting van deze
gingen n1.tijdens de op die dag gehou- onderhandelingen teneinde de levensomden twintigste zitting de diplom atieke standigheden voor de stad en haar bebesprekingen over naar de concrete fa- volking te normaliseren. M aar natuurselo. Bnkel
e dagen laterwerd tijdensde

lijk,zo voegdeBrezjnevhieraan toe,zul-

ministersconferentie van de NATO-1an- 1en de legitieme belangen en souvereine
den in Lissabon bevestigd dateen rege- rechten van de DDR naar behoren ge-

ling voorBerlijn prioriteithad ten aan- eerbiedigdmoetenworden.Oymerkelijk
zien van andere geschilpunten tussen
was de passage waarin Brezlnev erop
Oostep W est.Na afloop van deze con- gewezen heeft dat het verdrag van 12
11/1977,pp.375-382.
10 NeueZùr
'cherZeitung,29 mei1971.

11 cf.NeuesDeutschland,8juni1971.
12 cf.NeuesDeutschland,16 juni1971.
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augustus 1970 tussen de Bondsrepubliek

inzake Berlijn heefthier een belangrijk

en de Sovjet-unieeenpositieveverandering in de Europese situatie tot stand
heeft gebracht.Hijheeft door dezeP0sitieve beoordeling de mogel
ijkheid van
noa ale betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de socialistische landen nog
eenswillen onderstrepen.Opvallend was

tiek werd alleen maarjroternadatde

obstakel uit de weg geruimd.H et optimisme in het Kremlin ten aanzien van
de oplossing van deEuropese problema-

wereldpolitiek in beweglng was geraakt
naar aanleiding van de door president
Nixon op 15 augustus 1971 bekendgeook de zakelijketoon van Leonid Brezj- maakte drastische economische maatrenev.Ofschoon hijstelde dateen ratifi- gelen.
catie van de verdragen van M oskou en Hieruit en uit de afkondiging van de
W arschau een nieuwe atmosfeer in Eu- dAmerikaanseBrezjnev-doctrine',metnaropa zou creëren, probeerde hij geen me dat de Verenigde Staten niet langer
druk op de bondsregering uitte oefenen bereid zi
jn economische nadelen in verom de ratificatie door de Bondsdag te band metdeuitbreidingvan deEuropese

bespoedigen.We1 relativeerde hij deze Gemeenschap teincasserenl6,blijktduiakkoorden door erop te wijzen dat de delijk datdena-oorlogseconstellatieniet
grenzen van de socialistische landen ook m eer voldoet aan de behoeften van het
onafhankelijk van deze verdragen door internationale politieke- handels-en bedestrijdkrachten van hetPactvanW ar- talingsverkeer.Op zoek naar een uitweg
schau voldoende zi
jn gegarandeerd.Op- uit een hoogst onzekere en gevaarlijke
merkelijk wasdatde secretaris-generaal situatie is de economische reus van Eunietinging op de speciale belangen van
de DDR. Hoewel Brezjnev verkl
aarde
dat het houden van een Europese veiligheidsconferentie zonder de geli
jkberechtijdedeelneming van de DDR niet

ropa,de Bondsrepubliek,ook in de politieke sector zo zelfstandig geworden,dat

zijmetde Sovjet-unie<overeen ontqvikkeling,die verheen reikte over hetBer-

lijn-akkoord,namelijk over de evolutie
mogelljkzou zijn,richttehijnietaanhet in Europa',een dialoog kan voerenlT.
adres van de regering Brandt een spe- NadatBrandtvoorzijn vertrek naarde
ciale oproep om de DD R volkenrechtelijk te erkennenl3.

Vervolgens heeft het congres een motie

Krim had gezegd datzijn land ook in

politiek opzicht 'volwassen' was gewor-

den,voegde hij daaraan toe:<Wijzijn
inzake de kwestie Berlijn aangenomen, aangekom en op een punt waarop onze

waarin m en zich bereid verklaardein het situatie onstoestaatte handelen zoals de
belang van de ontspanning in Europa anderen doen.Wijwillen onze belangde betrekkingen tussen deDDR en W est- rijkheid niet overdrijven,maar we zijn
Berlijn tenormalisereni4.
een geëmancipeerde staaten regering'l8.
Ondankshetfeitdatde speelruimte van
Brandts bezoek Jlzlde Krim
Bonn beperkt is, werd deze verklaring
TijdenshetXXIVecongres van de C.P. van de bondskanselier a1s politieke senS.U.lanceerde Leonid Brezj
nevzijn zgn. satievan de eerste orde geïnterpreteerd.
vredesprogrananaals. Sindsdien voert In Parij
s was men kennelijk ontstemd.
M oskou een groot diplomatiek offensief Eenvan deschaarseobj
ectievecommenin allewindrichtingen,waarbijdegroot- taren werd door André Fontaine gepuste verwachting wordt gezet op de ver- bliceerd.Volgens hem brachtde bondsbetering van de Oost-W estbetrekkingen kanselier zijn tweede bezoek aan de
in Europa.Hetvierm ogendhedenakkoord Sovjetunie misschien welwat snellg.

13 cf.AussenpolitixheKorrespondenz,21juni1971.
14 cf.FrankjurterAllgemeineZeitung,21 juni1971.
15 cf.N eues D eutschland,31 maart 1971.
16 cf.DerSpiegel,15november1971,p.120.

17 cf.Borba(Belgrado),17september1971.
18 cf.D e Groene,2 oktober 1971.
19 cf.LeM onde,11 septem ber1971.

De Fransen hadden gehoopt dat zijde dcren naareen situatie waarin een nieuw
eersten zouden zijn die met de secreta- pacttussen Frankrijk en de Sovjet-unie
ris-generaal van de C.P.S.U.besprekin- of tussen Duitsland en Ruslandmogelijk
gen konden voeren over een Europese zou zijn.Men kan zich afvragen ofpreconferentie inzake veiligheid en samen- si
dentde Gaulle zijn doelheeftbereikt.
werking. M aar Brezjnev heeft Brandt De snelheid waarm ee de leiders van het
uitgenodigd om naar de Sovjet-unie te KremlinBrandthebben tlitgenodigdlijkt
kom en, toen het viermogendhedenak- t
ebewijzen datzijblijven proberen Pakoord over Berlijn nauwelijks onderte- rijsen Bonn tegenelkaaruittespe1en22.
kend was. Dat Brandts bezoek aan de Sindsdejaren vijftigen zestigisdeSovKrim eerder plaatsgevonden heeft dan jetdiplomatiesubtielergeworden.Maar
Brezjnevskomstnaar Frankrijk,is een haar doeleinden zijn naar alle waarweerspiegelingvan dewerkelijkemachts- schijnlijkheid dezelfde gebleven: consoverhoudingen in Europa.Bovendien heb- lidering van de eigen invloedssfeer en
ben de Russen aldus te kennen gegeven verhindering van deconsolidatie van andat voor hen de Duitsers belangrijker dere invloedssferen.De politiek van de

en machtiger zijn dan de Fransenzo. Sovjet-unie ten opzichte van de OostVoor de Fransen, die zich sinds de europese socialistische landen getuigt
Gaulle bei
jverden een brug te slaan tus- van het permanente karakter van het
sen Oost- en W est-Europa, een bittere eerste doel. De aanmoediging van ook
pil;temeer waar zi
j economisch-mone- maar de minste bli
jken van onafhanketairook alduidelijk doordeBondsrepu- lijkheid van ParijsofBonn getuigt echbliek in de schaduw wordengesteld.Pre- ter van het tweede doel.
sident Pompidou maakte derhalve op Brezjnev was <volkomen tevreden'over

zijn persconferentie van 23 september hetgesprek metBrandt;zijhebben on1971 enkele opmerkingen waaruit het get
wijfeld bijgedragen totdeverbetering
voortlevenblijktvan een zekerwantrou- van de betrekkingen tussen de Bondsrewen en rivaliteit tussen beide landen. put
nlieken de Sovjet-unie.Volgenshem
De president zinspeelde er bv. op dat was dit het belangrijkste doel van de
Frankrijk de D.D.R.nooit had erkend ontmoetingz3. Brandt en Brezjnev zijn
uit solidariteitm et de Bondsrepubliekzl. tijdens hun besprekingen overeengekoHetzou voorWest-Europa tragisch zijn men datde bondsregering en de Sovjet
Wanneef een toenemend WantrotlWen de regering elkaar m eer zullen gaan conregeringen in Bonn en Parijsertoe zou sulteren overhun bilateralebetrekkingen
verleiden op het terrein van de oost- en internationale problemenzl.
politiek e1k haar eigen gang te gaan.Het ln het communiqué dat na afloop van
isjuisthetbondgenootschaptussenbeide de besprekingen werd uitgegeven,wordt
landen dat de sleutel vorm t voor hun geconstateerd dathetakkoord overBer-

vermogen zowel tegenover de Sovjet- lijn een grote stap is op de weg naar
Unie a1s ten opzichte van de Verenigde

Europese en internationale ontspanning,

Staten min ofmeeronafhankelijk op te tevens wordterop gewezen dat kwesties
treden.

die samenhangen met de voorbereiding

Niemand in Frankrijk heeftditbeterbe- van een veiligheidsconferentie een begrepen dan presidentde Gaulle.diezijn langrijkeplaatshebbeningenomen.Vastonafhankeli
jke buitenlandse politiek op gesteld is dat de deelname van de Vereen nauwe samenwerking m etde Bonds- enigde Staten en Canada aan een derge-

republiek baseerde.ln de laatste jaren
van zijn leven herhaalde de president
steedsweerdathetwezenlijke doelvan
zijn politiek was,een terugvalteverhin-

lijke conferentie noodzakelijk is.Verder
willen de Bondsrepubliek en de SovjetUnie hun bondgenoten alsook andere
Europese staten consulteren om te be-

20 cf.De Groelte,2 oktober 1971.
21 cf.NeueZûrcherZeitllng,25september1971.
22 cf.Le M onde,11september1971.

23 cf.Népszabadsag (Boedapest),20 septeinber 1971.
24 cf.M agyarHirlap (Bocdapest),21 september 1971.
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Foruzn

spoedigen dateen dergelijke conferentie westelijke bondgenootschap heeft gekan worden gehoudenzs.
sprokenzg. Daaruit blijkt dat Brandts
&ostpolitik'een van de belangrijkste onResultaten van dc Duits-Russische
topbespreking
Details over de besprekingen bevat het
communiqué niet,behalve over de kwestiesdernorm alisatie van debetrekkingen

derdelen van een algemeen Europesepolitiek tegenover de socialistische landen
vorm t,ongeachthaar tegenwerking binnen en buiten de Bondsrepubliek. Dus
ook alzouden de leiders van hetKrem-

lin anders willen,zij kunnen niet aan
tussen Bonn en Oost-Berlijnz6.Nieuw in deze dostpolitik'voorbij3o.
het communiqué is niet de gedachte dat Indien dewestel
ijkelanden zich nietgede Bondsrepubliek en de DDR 1id zullen rustvoelen naarmate de Bondsrepubliek
worden van de Verenigde Naties,maar in de politiek ten opzichte van de Sov-

dezienswijzedatdetoetreding een etap- jet-unie de leiding neemt,zien zijverpeza1zijn in hetnormalisatieprocestus- schillendefactoren overhethoofd diede
sen de twee Duitse statenzT.
Andere onderwerm n van gesprek tussen

huidige regering in Bonn hiertoe gedre-

ven hebben.Een van de belangrijkste
Brandten Brezjnev zijn verdergeweest daarvan is dat men van Duitse zijde
hoe de bilaterale betrekkingen tussen de zoveelmogeli
jkpolitiekevoordelen proeertte trekken uithet feit dat de SovBondsrepubliek en de Sovjet-unie kun- b
'
nen worden uitgebreid.De bedoeling is et-unie nog betrekkeli
jk gdsoleerd is
dat de betrekkingen op het gebied van van de techniek,van wetenschappeli
jke
handel, wetenschap, tœhniek, cultuur, uitwisseling,van de kapitaalm arkten en
sporten uitwisselingvan jongeren uitge- van de produktiviteiten creativiteit van
breid worden. Dienovereenkomstig zul- de westeli
jkeindustriëlemaatschappij.
1en tussen beide landen spoedig handels- De Sovjet-unievoeltzich a1swereldmowetenschappelijk-tecu ische en culturele gendheid zowel door de Verenigde Staovereenkomsten worden gesloten.
ten a1s door de Volksrepubliek China
Hetbezoek van Brandt aan Oreanda en bedreigd.In deze situatie zoeken de leizijn ruim zestienuurdurendegedachten- ders van het Kremlin naar alle waar-

wisseling metBrezjnev was een histori- schijnlijkheid,zelfsten kostevan politiesche gebeurtenis.In de eerste plaatsom- ke concessies aan het westen,naar mo-

dat de Sovjet diplomatie er, althans gelijkheden om het econoe sch-technivoorlopig,niet in slaagde de betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en haar
bondgenoten te vertroebelen.In de tweede plaats omdat de Bondskanselier met

sche isolem ent te verbreken en als rugdekking de eigen invloedssfeer in OostEuropa te beveiligen door politieke samenwerking met de W esteuropese lanBrezjnev nietslechts a1s Duitser,maar den.
ook a1s Europeaan en a1s 1id van het L.L.S.Bartalits

25cf.M agyarNemzet(Boedapest),20 september1971.
26VolgensstaatssecretarisAhlerswaren Brandten Brezjnevhetoverdriepunteneensgeworden:1)dekwestievan detroepenverminderingisnietietswatalleen tussen desupermogendheden mottworden besproken;2)wanneerer over troepenvermindering za1worden
gesproken,moeten nietalleen de strijdkrachten die in andere landen zijn gestationeerd,

onderwerqvangesprekzijn,maarookdenationalestri
jdkrachten;3)wanneervoortroepen-

verminderlng een bepaalde geografische ruimte wordtuitgekozen,dan moethet nietalleen
om Duitsland gaan.
cf.N.R.c.-Handelsblad,20 september 1971.

27 W anthettijdensdeln 1970gehoudenconferentievanKasseldoorBrandtaan ministerpresidentStoph voorgelegde programma van twintig punten ging er nog van uit, dat de
twee Duitse staten 1id van de Verenigde Natieszouden worden fop basisvan hetdoorhen

overeen te komen verdrag'.Duspasa1sdenormalisatie voltooid zou zijn.cf.N.
R.C.-Handelsblad,22 september 1971.

28 cf.FrankjurterAllgemeine Zeitung,20 september 1971.
29 ldem .

30 cf.Internationale Politik (Belgrado),20 oktober 1971,p.22.
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Binnengekom en boeken,aan hetbegin pJa iedere

rubriek vermeld,worden besproken naarmogel#kheid

doorgaansnietzo heelveelinteressante dinCULTUURANALYSE

gen vertellen:schrijftalleen jeeigen obsessiesuit,zonderdatjedezeerkent.
EricDeKuyper

FernandRobert

Un mandarin prend la parole

FrançoisM auriac

Presses Universitairesde France,Paris,
1970,269 pp.,FF.25,- .
NathanGlazer

Le dernier bloc-notes (1968-1970)

R emembering the answers
Essays on the Am erican Student
R evolution

en injedeeldin categorieën waarvan debe-

Basic Book,New York/London,1970,

Flammarion,Paris, 1971,354 pp..
De denkwereld van F.M auriac is gesloten

langrllkste heten: het Katholicisme, de

Franse Literatuur,Frankrijk,Elite,Gran-

deur, Prestige... Allemaal hoofdletters.

Bindmotief: een vrijwel overal aanwezige
311 pp.,$7,95.
vorm vanIntolerantie(meestalverwoord a1s
Hoeverschillenddezetweeboekenookzijn, Naastenliefde, fcharité chrétienne')! Zelfs
ze hebben eenzelfde bindmotief: de angst wanneerM auriactrachtte schrijven vanuit
van de universiteitsprofessor datde univer- een houdingvan respecten waardering voor

siteitzalverdwi
jnenofhaarfunctieverliest.
F.Robertschrijftvanuitde klassieke Franse Universiteit: vanuiteen andere tijd,een
andere wereld.W athi
j te vertellen heeft
over onderwijs, cultuur, universiteit en
Franse maatschappij,isvolledig gerichtop
het verleden,al spreekt hi
j bi
jna voortdu-

de andere,blijftdehoofdtendensaltijd dat
de andere nieterkend wordt a1s evenwaardige m aar als essentieel<Andere-als-minde-

re'ofa1s<nietdeelhebbendaanmi
jnhiërarchie'.W atdoeje daarmee a1slezer? A1s je

jebelaagd en beschimptvoelt,dan speelje

mee in het zwart-wlt-spel van M auriac.

rend van hervorm ingen.W ie dit standpunt

M aar misschien vind je het allemaal niet
niet of slechts gedeelteli
jk deelt, za1 hier eens de moeite waard, is de term inologie
weinigyertinenteideeën vinden.
zo verouderd, datje de realiteiteronder
Glazer lsjonger,een Amerikaan en doceert niet meer herkent en je je nergens meer

teHarvard.Ineenuitvoerigeen kramyach- geraakt voelt. Dan is dit boek nog alleen

tige inleiding zegt hijdat Mjvan çradlcaal' te beschouwen a1s een <ti
jdsdocument', a1s
Tconservatief'is geworden en dat de lezer een fossiel van een bepaalde m anier van
het waarom hiervan in de loop van het denkenenzijn,zoalsdatnogaltijdmogelijk
boek za1 vernemen. M aar geen van beide wasin hetFrankrijkvandejaren zestig.
termenwordtduideli
jkomschreven.Uitwat EricDeKuyper

volgtschi
jntdat<
radicalisme'nietveelmeer
te zijn geweestdan een soortnaarbuiten Katharine Whitehorn
toe gerichte actie,die nooit doorgetrokken
werd ophetpersoonlijkevlak.W asdatwel Observations

het geval geweest,dan zou Glazer waar- M ethuen,London, 1970,200 pp.,f 1,25.

schijnlijk we1'radicaal' gebleven zijn.In
zo'n verbitterde defensieve houding kun je Heteerste watik elke week in The Obser-
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verlees,isdecolumn van K.W ..M eerdan

bijdepolitieke ofculturele informatieheb
ik hier de indruk (opnieuw?) contact te
krijgen metdefwerkeli
jkheid'.OmdatS'ster
overde gewone dingen deslevensschri
jft?

Boekbespreking
macht om te revolteren tegen de autoriteitvan de ouders.In Freudiaansetermen
is de vraag echter, of een verwaterde of
helemaal geen Oedipoessituatie noodgedwongen alleen maar ellendelingen voort-

Neen,want haar onderwerpen reiken ver

brengt.Hetkomthiero? neer:S.betreurt
buiten de huis-of/en gezinsqrobleempjes. datde jongere generatle nietgerebelleerd
We1bewijstzijin dezewekelljkse rubriek heefttegen haar ouders(die geen weerstand
datom heteven welk onderwerp aandacht boden omdat ze niet eens geïnteresseerd
verdient: dit is eigenlijk S'sters startpunt. waren in hun kinderen) en accepteertniet
Op diemanierkrijgen dedingen (feiten en dat ze nu rebelleren tegen een systeem;
mensen) weereen verrassend reliëf.Maar op dezelfde wi
jze betreurt hij hetdat de
ditisniet voldoende om déze column veel jongeren een groepsgevoelen hebben onttedoen verschillen van anderegelijksoorti- wikkeld(fthesocietyofoneanother'),maar
ge journalistiek.W hitehorn iserin bedre- geen contact meer vinden met hun Tsocial
ven,watdoorgaans a1seen detailaspectbe- environment'.Aldridge'
sjeremladeleidteig
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rping die in een complexe dis- <hoedwaasenoninteressantzijn zi
jdieniet
cussie slechtsgeuitwordtom retorische re- zi
jn zoalswi
j'.In zijn besluitnoemtA1ddenen)renuanceerdenscherpuittediepen. ridgezichzelfftolerantand forgiving':waarHet isjuistdeze blik-verandering die een z
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l
s
hi
j:alleen dan voor mensen die zi
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dimensiemeergeeftén aandatgenewatzij
T
havinglearned lon! ago how to
schri
jftén aan deonderwerpen waaroverze live tranquilly together in thls best of a11
schri
jft.In zo'
n bloemlezing tenslotte valt possibleworlds'(p.128).

ophoeverscMllendquastijlenaanyakhaar Het vervelende is niet dat de wereld die

stukjes zijn:haar gediversifieerde mteresse Aldridge beschrijft zo wit-zwart is, maar
krijgt telkens een even gedifferentieerde datsommige feiten hem in zi
jn manicheïsvormgeving.Knap.
tischevisie gelijk geven.Neem Do Itvan
EricDeKuyper

Jerry Rubin en in zekere mate ook The

John <.Aldridge

righttosaywevanRichardZorza:zeli
jken
Aldridge's thesiste bevestigen.A1s je het

IntheCounto //theYoung
Harper & Row, Peree al Libarry,

New York,1971,128 pp.,$ 0,
95.
JerryRubin

Do It.
l

ludieke koppelt aan politieke actie op de
msnier waarop Rubin, de leider van de
Yippies dat voorstelt en illustreert,herleid

je zowel het ludieke a1s het politieke tot
hun meestspectaculaireuiterlijkheden.M oet
je dit theatralisme noemen of politiek activisme? Het boek is gdllustreerd door

Jonathan Cape,London,1970,253 pp.
,
gei41.,35/-.
RichardZorza

QuentinFiore,dieookettelijkeboeken van

The RightTo Say e e

hetvoormiJmet.
Hetboek van deJonge Britse studentRi-

PallM allPress,London,1970,213 pp-,
f 2,- .
Een verantwoorde recensie van een pnmflet

vereist eigenlijk een nieuw pamflet.Aldridge spuwtzi
jn venijn uitop de Jeugd,
de <under-thirty generation'.Zi
jisverantwoordeli
jk voor d: huidige levensstijl en
levenskwaliteitindeVS(p.XVI).Zi
jerkent
geen enkele autoriteit(en datisnatuurlijk
deschuldvandevoorgaandegeneratie);het

M acLuhan mee heeft vervaardigd. Is dat
een verbindingsteken tussen twee <narren>

uithetzelfdeslsteem? Op diemanierhoeft
chard Zorza,die in hetdeftige Harvard in
de contestatie terechtkwam,is van een heel

andere toonaard (Zorzaiseen toekomstige
liberaal) maar verschilt uiteindelijk toch

weinigvan de Rubin-mentaliteit.Zorzaherinnertzich vooral:fthe thrillofthosemeetings, the sense of unity, the ecstasy of
commitment,the love of one's fellowman'

(p.100).Ook hiereen jammerlijkereductie

'Mppyism'iseen regressie zondermeer.Ge- vanwatietsbelangrijkszoukunnen zijn tot
nuanceerd feitenmateriaal komt er, gezien een theatraal gebeuren.Enerzijds hysteri-

hetpamflettairegenre,natuurli
jknietbijte schekretologie(Rubin),anderzijdssufferile
pas. Het gebrek aan persoonlijkheid van journalistiek (Zorza):zijn datgeldige getuldeze generatie (watis peysoonli
jkheid? be- Fenissen van de woeligeomwentelingen die
staaterwe1zo iets a1sgeneratie in debete-

m deVS plaatsvinden? Oflezen we de ver-

kenis die men er doorgaans aan geeft?)is keerde getuigeissen? Laten we hethopen.
volgensAldridgetoeteschrijven aan de on- EricDeKuyper
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gewichtvan de leden van de commissie die

hetopstelde (o.a.R.de Oliveira Campos,
W .A.Lewisen R.E.Marjolin)een zeer
belangrijk document.Hetheefttotonder-

SOCIALE W ETENSCHAPPEN

Bastiaenen,J/JJ #.e.a.- Librium oj so- werp de ontwikkelingssamenwerkin! en is

ciale aktie? - Katernen 2000, W olters- terechtjeschreven vanui
tdeopvattlng dat
Noordhoff, Groningen, 1971/8, 23 pp., economlsche ontwikkeling een zaak is die

zowelrijk a1sarm aangaat.Hetstukbegint

12,50.
Bours,A .en G .Lambooy- Stad en stads-

meteen evaluatievan de bereikte resultaten

gewestin de ruimteliike orde.- Van Gor- (die naar mijn gevoelwe1wataan de te
rooskleurige kantis uitgevallen).Dan volgt
cum,Assen,1970,334 pp.,/29,50.
Elias,Norbert- Sociologie en geschiede- een toekomstvisie.Ook zijn erbeschouwinnis.- Van Gennep,Amsterdam,1971,216

gen over de ro1van handel,investeringen,

PP.,/12,90.

onderwijsen onderzoek.Tenslotte worden

contra. - (Anatomie van de toekomst)
W ereldvenster,Baarn,1971,134pp.,/12,50.
Farmer, M ary - Hetgezin. (M ens en
medemens)Spectrum,Utrecht/Antwerpen,
1971,166 pp.,j9,25.

instltutioneelkader van de hulpverlening.

Enden,Drs.Hugo van den - Abortusprol

besgroken omvang,vorm,doelmatigheid en
Hetboekje van Hawkins,dattegelijkertijd

werd geschreven,isbescheidenervanoyzet.
Hetiseenmanswerk,terwi
jlde Commlssie

Pearson beschikte overeen uitgebreide staf.

M cGreevey,W illiam Paul- An economic

history // Columbia 1845 -1#Jp.

Maar hetbestrijktongeveer dezelfde proCam- blemen en de auteur presenteert het niet

bridge University Press, Cambridge, 1971, zonder enige pretentie a1s een complement
op het Pearson Rapport.Er is toch geen
330 pp.,f 4,60.
M aas,Proj.Dr.1r.F.M .- Toekomstmo- overlapping,in zoverre dat Pearson uitvoedelvoor natuur en landschap.- W ereld- rigerisgedocumenteerd (in deNederlandse

jlagen weggelaten)
venster,Baarn,1971,126pp.,24i11.
,/15,
90. vertaling werden enigebi
M lrcule,Herberten KarlPropper- Soci- en sterk de nadruk legt op de economische

ale revolutie ojsociale hervorming?- W e- politiek,terwi
jlHawkins,hoewel geschrereldvenster, Baarn,1971,48 pp.,/6,50.
ven vanuitdeprakti
jk,analytischerisopM enae,Ferdinand <.- KirchlicheSexual- gezet.Beideboeken zijnvoorde leek goed
ethik gegen gesellschajtliche Realitöt. - toegankeli
jk,watdataangaatwijktHawkins
(Gesellschaft u.Theologie) Kaiser-Griine- boek enigszinsafvan de andere publikaties

wald, M unchen-M ainz, 280 pp., DM .22. in de nieuwe Penguin Modern Economics
Touraine, Alain - De post-industriële reeks.
W ereldvenster, Baarn, Om hetkaraktervan beide boeken nader te
maatschappq.
1971,220 pp.,/ 16,90.
yperen kiesik a1sonderwerp deontwikkeTschakowski,Alexander - Achtzigtausend t
Kilometer im K reis.- Verlag N eues Le- llngshulp in de vorm van leningen.Hawkins
geefteen zakelijk betoog:waarin hijuiteenben,Berlin,1971,195 pp., M . 3,50.
W ertheim, < .F.- Evolutie en revolutie. zet welke factoren van lnvloed zijn op de
(Kritiese Bibliotheek)Van Gennep,Am- omvang waarin een land zich op de m eest

sterdam,1971,547 pp.,/22,50.

verantwoorde wijze in de schuld kan steken.
Hijplaatst de leningfinanciering van kapitaalgoederen tegenover de directe investe-

D eelgenoten in ontwikkeling

ringen van rijke landen in ontwikkelingslanden,waarbijde kapitaalgoederen,in tegen-

Rapportvan de Commissie voorinternatio-

stelling tothet leninqen-geval,het eigen-

Vertaling van Partners in Development,

eengezet. De commissie Pearson leverde

dom blijven van dierllkelanden.Voor-en
nale samenwerking (Commissie Pearson), nadelen van beidevormen worden goeduit-

New York, 1969, Staatsuitgeverij, 's-Gra- tweeslachtigerwerk.Enerzijdsweereenzavenhage,1970,276 pp.,/4,90.
kelijke benadering,ditmaalmetmooicijfermateriaal.M aaraan de andere kant een

E.K.Hawkins

onzakelijk aandoendnaardeontwikkelings-

ThePrinciplesojDevelopmentAid

politiek aankomt.Lenen is eigenlijk maar

landen toepraten a1s het op de praktische

Penguin Modern Economics Texts, Har- niets,erm oetgeschonken worden. De stabiliteitvan de economie isnietzo belangmondsworth,1970,152 pp.,35 p..

rijk.Als men toch schulden aan hetsane-

ren is,kan men datbetermeteen goed doen.
Het Pearson Rapportis alleen al door het En dan na lang wachten op het eind ten-
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slotte toch het kernpunt:dat geleend geld
we1 eens doelmatiger kon worden besteed
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en de leidersvan de communistische parti
j
de problemen van de economische onder-

ntwikkeling van hun enorme land willen
dan jeschonken qeld. Zo doorredenerend oopl
ossen.

kom Jedanlijktmljaan deidealeoplossing
om allegeld weg tegeven,maarnettedoen

In deeerstedriehoofdstukken worden door

ofjehetuitleent.Metdelagerentevoeten, de auteur achtereenvolgens behandeld de
lange loopti
jden, vele renteloze jaren en sociale,economische en politieke ontwikkeontsnappingsclausuleskomen de aanbevelingen van de Commissie Pearson metbetrekking tot lenl
'
ngen inderdaad een heel eind
in die richting.Ik meen datmen hier van
allesdoorelkaarlaatlopen en nog afgezien

van de leuzerige sti
jlvan hetrapyort,die
mi
jnietaanstaat,iserin ditopzlchtook

een gebrek aan openheid.Ik voelzelfmeer

voorhetstandpuntdater zoveelmogeli
jk

naar de ontwikkelingslanden moet en dat

hetzo doelmatigmogelijkmoetwordenbesteed.Die aspecten kan men gerustgescheiden zien.De selectie van ontwikkelingspro-

jecten kan nietstreng genoeg zi
jn.Die se-

ling van China tot de Communistische
machtsovername in 1949 en de verschillende facetten van de bevolkingsontwikkeling,
alsmededeeconomischeontwikkeling in a1gemene zin.
In de hoofdstukken daarna wordt meer in
detailsonderzochthoede sociale en economische ontwikkeling voor de verschillende
sectoren van het economische leven is geweest. Ook wordt tenslotte aandacht geschonken aan de regionale verscheidenheid
en de discrepantie tussen de economische
en sociale ontwikkeling in de steden en op
hetplatteland.
L.Bartalits

lectie kan gevaarlopen a1smonetaire stabiEteit,leningsmoraal e-d.zaken van secundair belang worden. Het is oprechter te
streven naar vergroting van het totale bedrag aan ontwikkeM gshulp,tenslotte is dat
een zeer respectabelstreven,dan te trach- Gewel#
ten viainvloedop dewilzewaarop dehulp Documentatie- en lnformatiecentrale De
wordtverstrekt,nog eensextra in tewerken Horstink,Amersfoort,1971,94pp.,/5,50.
op de hoofdsom.
B.F.85.
A1s ik moest kiezen tussen beide boeken,
dan koos ik Hawkins. Maar er moet niet
gekozen worden. Ontwikkelingssamenwer- Deze voortreffeWke documentatiemap over
king is een halszaak voor onze beschaving hetgeweld,dateen kenmerk van onze tijd
s geworden,bevateen zorculdige,alleren wij kunnen er dus niet genoeg over i
nsttendentieuze,selectie ulthetvele belezen.Dan vallen vanzelfook allerleipoli- mi
s
chikbare materiaal waarin de geweldsprotieke beschouwingen tegen elkaar weg.
blematiek naarvoren komt.Deze oriëntatie
J.J.M eltzer
wordtverderaangevuldmetliteratuurlijsten,
hetgeen een naderebestudering van hetpro-

bleem mogeli
jk maakt.
D rs.# .Dietvorst

D e Volksrepubliek China

De samenstellers van deze map begonnen
in hoofdstuk een met enkele teksten die
tesamen een min of meer geslaagd beeld

Romen & Zonen,Roermond,1971,200 pp., geven van de opmerkelijke gedaante van

) 14,90.

hethedendaagsegeweld.Bijv.<voorwapens
in 1970 204miljard dollar';fgruwelijk verhaaluit Zuid-vietnam';fhonger'en einter-

De
toelating van Pekinq totde Verenigde view KRO-Echo met woordvoerder Rode
Naties en de normaliserlng van de Ameri- Jeugd in Eindhoven'. In hoofdstuk twee
kaans-chinese betrekkingen hebben aan de volgt een overzicht betreffende de oorzatweepolige machtsverhouding van de Sov- ken van geweld en agressie.Onder andere:
jet-unieen deVerenigde Staten een einde fgewelddadig gedrag',agressie en de gewegemaakt.Over de derde opkomende super- tensfunctie';<devredesgedachte en de menmogendheid heeft Dietvorst, ondanks de selijke agressiviteit' en <waarom mensen
moeilijktoegankeli
jkebronnen en detradi- andere mensen doden'. Met betrekking tot
tionele Chinese geheimzinnigheid,een voor- de theoretische verklaringen van de oor-

treffelijk M ormatief boek geschreven.Vo1- zaken van geweld en agressie wordt het

gens de auteur is de Volksrepubliek China accentgelegdop de ro1van hetinstinct,op
nog steeds in econom isch opzicht onder- situationene factoren en op sociale condiontwikkeld.Aansluitend wordt een uiteen- tionering.
zetting gegeven hoe de Chinese autoriteiten Hetderde hoofdstuk bevatartikelen waarin
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vele vormen van geweld in de gdndustrialiseerde samenleving en in de ontwikkelingslanden worden beschreven en geanalyseerd.
ln hoofdstuk vierwordtde vraag gesteld of
en wanneer het gebruik van gewelddadige
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de docenten en door het Departement.
Niets.W at dat betreft,is de toestand nog
geen haarverbeterd.
HansHermans

middelen terveranderingvan maatschapye-

lijkeen politiekestructuren gerechtvaardlgd Economisch maatschappelqke
kan zi
jn.In hetvijfdeen laatstehoofdstuk
komt tenslotte de vraag aan de orde welke didactiek
mogelijkhedenerzijn terreguleringvan het Orgaan van de Vemo (Vereniging van Legeweld,resp.tervoorkgmingvaneennucle- raren bijheteconomisch-maatschappelijk
aire oorlog.Hetaccentisin ditlaatstedeel onderwijs),Roemer Visscherstraat45,Arnvan dedocumentatiemap gelegd op een aan- hem.Pri
js/7,50 perjaar (3 nummers),le
ta1 polemologische beschouwingen. ln het jaargang no.1,20 pp..

artikelvan prof.Röling wordtdebetekenis
van de fstrategic Arms Limitaition Talks' Hetnieuwe ti
schriftdoetstoftotnadenuiteengezet,terwijldoorDieterSenlhaasde ken opwaaien.jdHet
levertopbouwende kribetekenis van de afschrikkingspolltiek bij tiek aan degenen die verantwoordeli
jk zijn
de opinievorming wordtuiteengezet.
voordelerarenopleidinl.MaarookdeleraL.Bartalits
ren die reedsin functle zijn,worden aan
hetdenken gezet.Aan het denken over de
J.F.vanHulste.a.

inhoudvan devakken,deonderwijsmethoden, de wi
jze van exnmineren, etcetera.

M aarook overtheoretischeonderwerpen op
hun vakgebied.Tenslotte wordt literatuureuws gegeven.Heteerste num mer maakt
Nederlandse Onderwqs in de periode ni
een zeer vezorgde indruk en leestprettig.
1900 -1940
Een inspirerend initiatief.Sindsdien is tenW olters-Noordhoff,Groningen,1970,
minste een andere uitgever verschenen met
419 pp.,/32,50.
een blad fDidactiek der socialewetenschapPen'!
HetNederlandsonderwi
jsschijntzelfsniet J.J.M eltzer
te kunnen vernieuwen zonder achteruit te

Vernieuwîngsstreven binnen het

kijken.Hetisnatuurlijk we1allemaalerg
interessantwaterin deeersteveertigjaren A.D .Bain
van deze eeuw allemaal werd gedacht en
ondernomen om tot vernieuwing van het

TheControlojtheM oney Supply

onderwijs te geraken,de aanzet bi
jvoor- (Penguin Modern EconomicTexts),Penguin

beeld van het Montessori-onderwijs, het Books,H arm ondsworth,1970,175 pp.,9/-.

werk van Jan Ligthart,de toen al vinnige

strijd tegen het klassikale stelsel,de voort- Beschrijving van theorie en teclmiek van de
durende vernieuwing van hetberoepsonder- beheersi
ngvan dejeldhoeveelheid doorde
wils,maareerli
jk gezegd:hetligtallemaal monetaire autoritelten. Het belangrijkste
zo ver achter ons. Leuk voor de ouderen

theoretische vraagpunt is of de geldhoe-

in onsonderwijsom nog eens te lezen hoe veelheid rechtstreeks inwerkt op de econo-

vooruitstrevend zetoen alwaren,maartussen nu en toen iserheelwatgebeurd waarop in de kleine twintig opstellen die tesamen ditboek vormen,we1 aardig wordt

m ische activiteit of dat er meer gecompliceerdeindirecteverbanden liggen,m etname

via rente-en kredietmechanisme.(Deauteur
is de laatstgenoemde mening toegedaan).

gepreludeerd,maarhetonderwijsisnu een- De keuze die hier moetworden gemaaktis

maalgeen concertwaarin men meteen pre- van grote betekenis a1s grondslag voor de
lude kan volstaan. Hetvastleggen van die te voeren politiek.
geschiedenis- en dâthebben desamenstel- Voor de Belgische of Nederlandse lezer
lers van dit boek uitstekend gedaan - is misschien iets minder belangrijk dan de
welvan belang maar of het voor de vor- goede theoretische verhandeling is de be-

ming van degenen, die in het onderwi
js
njvan detechnischeaspecten vande
moeten werken allemaal van zo groot be- spreki
monetalrepolitiek die we1zeer is geënt op
lsng is te weten, nee.
specifieke Engelse en Noordamerikaanse
Hetis overigens welbijzonder leerzaam te om standigheden. Het is een verantwoord,

vernemen wateraan onderwijsvernieuwing maargeen gemakkelijk boek.
in de behandeldeperiodewerd gedaan door
J.J.M eltzer
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Bouthoul.Het stelt het probleem van de

GEDRAGSW ETENSCHAPPEN

agressiviteitop een ongebruikelijkruimeen
gediversifieerdewijzevoor.Hetverschi
jnsel

wordt eerst vanuit verschillende gezichtspunten benaderd: het 'fysiologische', het
Behrens, Aljred - Gesellschajtsausweis <filosofische', het fenomenologische', het
Social Science Fiction. - Suhrkamp, 'anthropologische',mettussendoorbeschrijFrankfurta/M .,1971,148 pp..
vingen van sadisme,masochismeen groepsBoekel,Dr. C.van en Fr.A. Ffnken - agressiviteit.Hetisbijzonderlucideen uit-

Pleidooivoor een dwaasheid.- Drukkerij stekend gedocumenteerd; jammer genoeg
vindtmen er nietde minste bibliografische
M .S.
C.,Tilburg,1971, 112 pp.,/8,50.
Boone,Dr.L.- M assamedia en interper- verwijzing(hoekan zoietsin eenboekvan
sonale communicatie. - Centrum voor een dergelijk gehalte?).Somswatwijdlopig

communicatiewetenschappen,Leuven,1971, en chaotisch.Deuniversaliteitvan deagres72 pp..
siviteitwordtgeconstateerd nadateen zorgDie negierte Institution oder die Gemein- vuldig en uitvoerig onderscheid gemaakt is
schajtderAusgeschlossenen.- Suhrkamp, tussen <positieve'en çnegatieve'agressiviteit.
Frankfurt a/M .,1971,381 pp..
Van hieruit wordt dan een scherpe kritiek
Evans,E.G.#.- Pedazogischepsycholo- van onze maatschappijen opgebouwd:zelf-

gie.- (Au1a) Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,125 pp-,/4,- ,BF.66.
Hobbs,Lisa - Lielde en bevrnding.(Anthos) In den Toren,Baarn,1971,144
PP.,19,75,BF.160.
M enge,Woljganz- DerverkaujteKlu/er.

destructielijktde S.onvermijdelijk:indien
niet een totale en diepe omwentellng van

alleinstituties(vanhetGezin totdeStaat,
van de Economie totde Cultuur) plaatsvindt.Een belangrijk werk.Bovendien vlot

leesbaar.
Molden,W ien,1971,368 pp-,DM .22,
- . EricDeKuyper
M itscherlich,Alexander- Terverdediging
van depsychoanalyse.- Van Gennep,Am-

sterdam,1971,141pp.,/12,50.

Parker, Derek en Julia - Astrologie. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 256

PP.,i11.,/52,50.

Wilhelm Reich

Die Funktion des Or#JJm=

Peters,Dr.J.M .- Fictioneelbeeldamusem ent. Centrum voor com municatiewetenschappen,Leuven,1971,36 pp..
Rapport contre la normalité. - Champ
Libre,Paris,1971,124 pp..

Kiepenheuer & W itsch,Köln /Berlin,1970,
355 pp.,D M .14,- .

/32,50.

hand wi
jzen.Hoewel zijn theorie Mer en

(Anatomievan detoekomst)W ereldvenster,
Baarn,1971,131pp.,/12,90.
Schoolschrijt kritische ouders.- NVSH,
'sGraveo age,1971,56 pp.,/4,50.

gischewetenschappen.Zijn geschriftisbeslist boeiender en hier en daar brillanter

Zeker de huidige behavioristisch ingestelde
ychologen en een reeks psychoanalytici
Rogers,Prol.Dr.CarlR.- Leren in vr#- ps
heid.- De Toorts,Haarlem,1971,304 pp., zullen W ilhelm Reich a1s verouderd van de

Sechehaye,M .A.- Dagboek van een schi- daarzeer onwetenschappelijk aandoet,beatzi
jn jeschrifteen fascinerende synthese
zojreen. - Lemniscaat, Rotterdam, 1971, v
van kenmsuitde sociologische,historische,
120 pp.,j12,
50.
Segejjord,Biarne - Summerhill-school.- psychologische,psychoanalytische en biolo-

dan de publikaties van de inmiddels ver-

bleekte ster aan hetmaatschappij-kritische

cuse.
Vroemen$ Jacques en Greet Buchner - firnlanlentIferberttroAfar
uwens niet zoveelPreKindercreches.- NVSH, ,s oraveo age, Reich zelf heeftSc
tenties: 'Diese hrift ist kein lehrbuch,
1971,126 pp.
,/10,
90.
eher eine Erzv lung' schrijft Mj in het

voorwoordbijdeEngelsevertalingin 1940.
FaustoAntonini

L'H omm eFurieux
Hachette, (Guerres et Paix),Paris,1970,
238 pp..

Dit werk maakt deel uit van een nieuwe
reeks, geleid door de polemologist Gaston

Uitgaande van een soortideaalbeeld van de
ongeremde,optimaal functionerende mens,
verklaartReich hetantisociale handelen uit

onderdrukking van de in het natuurlijk

leven ontstane driften. Het patriarchaleautoritaire sam enlevingspatroon dat Reicb

kenmerkend acht voor de menselijke beschavingsgeschiedenis, ontwikkelt afweermechanismen, zorgtvoor een bepantsering
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van het karakter tegen de driftimpulsen en
calamiteiten in de samenleving.De smidse
voor deze karakterdeformaties ishet autoritaire gezin.Zeker voor de in het Duitse
cultuurpatroon levende Reich een plausibele verklaring,die later na W O 11 even-

Boekbespreking
Het boek is voor het eerst in 1933 verschenen en vervolgens enkele malen be-

werkt. Dit verklaart de in werkelijkheid
toch vrij emotionele benadering van het
probleem en het feitdatde schrijverhet
probleem niet overziet.

zeer gehanteerd werd tijdens een congres Hetprobleem van demassapsychologie van
van psychoanalytici en sociaalpsychologen hetnazisme ligtnamelijk nietalleen in de
overhetverschilnselvan de autontaireper-

soonlijkheid in relatie tothetNazidom.

vraag hoe de grote aanhang ontstond,maar
veelmeer in de vraag waarom erzo weinig

Reich m eentdatde harm onietussen natuur
en cultuur,drift en moraal,seksualiteit en
prestatiedoorde autoritairesocialisatie bin-

weerstand was;waarom hebben miljoenen

moraal en seksualiteit nlet opgeheven kan

gegeven.W aarschijnlijk zullen erveelver-

zich zonder weerstand a1s vee laten afma-

ken?waarom hebben miljoenen allemolenenhetDuitsejezinernstigverstoordwerd. lijkearbeid verrichtdievolkomen in stnjd
Leitmotiv in ziln werk is,dat tegenspraak wasmetdeei
en belangen?Hetisdevraag
tussen cultuur en natuur? arbeid en liefde, of hierop ooj
lt een antwoord kan worden
wordenzolangdebiolojischebehoeftenvan schillendeantwoorden zijn.
de natuurlijke seksuallteit onderdrukt en C.J.Boschheurne
ontkend worden. Deze opvatting kan ook
nu nognieta1swaardeloosondertafelworden geschoven.
Ook a1sdocumenthumain is dit werk van

W ilhelm Reich belangrijk - zeker ook NedO'Gorman
voor historici die zich willen verdiepen in
het intellectuele leven van de eerste helft
van onze eeuw .

F.Nieuwenhof

TheStorejront
A Community 0/Childrenon
129th Streetand M adison Avenue
Harper,New York,1970,91 pp-,geïll.,

$1,25.
Wilhelm Reich

Die M assenpsychologiedes
Fllcàfl-r

S.verhaalt in korte notities en impressies

zijn omgang metneqtrpeutersin hetnegergetto vanHarlem.Zljnaanpak gaatuitvan
hetkind in zi
jn natuurlijke omgevinj;een

Kiepenheuer& Witsch,Köln/Berlin,1971, re-valorisatie van zijn huidige ellendlge situatie. W einig getheoretiseer, maar af en
384 pp-,DM .20,
-.
toe programmatorische retoriek: <children
Een dik boek, dat echter kort samen te
vatten is in een tweetal zinnen die er in
voorkomen.,,Der sozialverantwortungslose
M ensch ist der in Sexualkonflikten absorbierte Mensch'' op p. 207. De tegenpool
vinden we dan op p.248:,,Kein Freiheitsprogramm hat Aussicht auf Erfolg, wenn
der M ensch nicht sexuell umgebaut wird''.

in the Citiesofthe dispossessed (..)oup t

to be dis-prepared for life in the public
schools.They oughtto be made rebels and
learn early to be a trouble and a threatto

the system thatwould destroy them'(p.38).
Regelmatig ook scherpe uitvallen tegen de
concurrerende pogingen van de negerbevolking om via strengemiddle-classopvoeding

(o.a.in degewraakteHeadstart-schools)de
Natuurlijk ishetzodateronderdeDuitse rassendiscriminatie te overbruggen. Deze

middenstanders velen waren die door hun kan volgensS.nietongedaan gemaaktworopvoeding te kampen hadden metalle mo- den doorimiteren van de white middleclass,
geli
jke seksuele conflicten.Datditeen so- maar door een identificatie met de eigen

ciale-onverantwoordeWkheid en daardoor
aansluiting bij het fascisme nleebracht,
maaktdeschrijverwelduidelijk.Maarhet
isnatuurlijkin strijdmetalleregelsvan de

situatie.Verrassend datje uithetcentrum

van die pedagogische chaos die New York

schijnttezijn (cfr.Henry S.Resnik,Notes
jrom the School,in The Village Voice,17

logica om nu maar te concluderen dat en 24 June 1971) ook zulke verfrissende
iedere vorm van sociale onverantwoorde- boodschappen toegestuurd krijgt.Enig beliju eid voortvloeituit ditsoortvan con- zwaar:debeuoytheid waarmeeO'Gorman
flicten en daaruit dan weer een algemene demeerpragmatlscheaspecten vanzijnberegelovervrijheidsprogramma'sop tebou- levenissen heeftneergeschreven.
Wem
EricDeKuyper
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bestaan van de marxistische denkwijze in
deze tijd. Milns lnziens echter is het de
enige leer die deze opheffing te weeg kan
brengen.

Ook in de laatste bijdrage:een polemiek
Aschenbrenner, Karl- The Concepts 0/ tegen Lukacs,komtdeschnjvernietyeheel
Value. - Reldel Publ. Company, Dor- uitde problematiek.Hetgaat daarbijom
drecht,1971,462 pp-,j100,- .
deaard van dedialectiek.M en za1daarbi
j
EtudesPhilosophiques,Les -- Le Jyznso- steeds scherp het verband tussen idealistili
sme.- Presses Universitaires de France, sche en materialistische dialectiek voorogen

Paris,juilliet-sept-,1971,pp.289-422,FF. moeten houden.BiJ hetmaterialisme gaat
10,- .
hetom hetbegrijpen van dedingen die er
Kolakowski,Leszek - Hetabsurde socia- zijn;bi
jdewaarheldsvraag wordtnaar de
lisme.- (Kritiese Bibliotheek) Van Gen- feiten gekekena1suitgangspunt.Bijhetidenep,Amsterdam,1971,56 pp.,j4,90.
alismeworden dedingen dieerzijn begreKucharski,Paul- La spêculation platoni- pen;bi
jde waarheidsvraag wordtvan de

cienne.- Nauwelaerts,Louvain,1971,405 woorden uitgegaan.Hetbeoordelen van de
Pp.,BF.370.
vraag welke vorm van dialectiek juist is,
Roljes,Helmuth- DerSinn desLebensim isniet te doen vanuitdialectisch standpunt
marxisdschen Denken. - Patmos-verlag, zoal
sdezeschrilveryrobeert,maarvoorDqsseldorf, 1971,223 pp-, DM .19,80.
onderstelteen opheffm! van de dialectiek,
Westermayer, Hans - Programmierlogik. op ditogenblik;M arxslnzicht,dathem tot
Oldenbourg Verlag, M inchen/W ien, een keuze bracht,moeta1seen fenomenaal
1971,142 pp-,DM.24,- .
inzicht worden beschouwd, waarvan de

juistheid pasaan heteinde van hetproces
beoordeeld ku worden.
C.J.Boschheurne
lsaacDeutscher

D e < eg van een revolutionair
Nagelaten opstellen ingeleid door
Tam ara D eutscher
(Kritiese Bibliotheek),Van Gennep,
Amsterdnm,1971,200 pp., /10,90.
ln deze bundel vindt men drie soort van

Frederick Vivian

Filosojisch Denken
Ambo,Bilthoven,1971,227 pp.,/14,50.
Een boek om de kunstvan hetfilosoferen

teleren,voorzien vanvraagstukjesom mee

bijdragen.Ten eerste iserhetlanleeerste te oefenen.W ie er dan plezierin heeftgehoofdstukvan debiojrafievanLenm waar- kregen, kan aan het slot nog een goede

mee de schrijverbezlg was.Samen met de literatuuropgave vinden.Inovereenstemming
levensbeschrijvingen van Trotzkien Stalin, met de ontwikkeling die de analytische
die hijalvoltooide,zou ditboek dan het filosofie de laatste jaren heeftondergaan,
antwoord kunnen geven op de vraag:watis wordt ook in dit werk zeer veel aandacht
een revolutionair en wat is zijn ro1 in de besteed aan de ethiek. De opzet van het
revolutie?
boekiszeeroverzichteli
jk.Sommigehoofd-

De
voljende bijdragen stellen feiteli
jk de stukken kunnen prima a1s lesstof in een
vraag d1e ook H.M arcuse stelt: welke ro1
klassesituatie worden gebruikt.
kan het marxisme nog spelen in de con- C.J.Boschheurne

sumptiemaatschappij? M et behulp van de
beide schrijvers samen zou men misschien

een oplossing kunnen vinden,in de zin van

een begrip van de consumptiemaatschapjij

A.H orn

a1seen fasein devervreemding (isletterllk K unstund Freiheit
Verelendung),waarin geconsumeerd wordt
zonder dat de reden van het consumeren Martinus Nijhoff, s' GraveO age, 1969,
begrepen wordt.De revolutie zou dan de pp.104,/ 15,30.
dialectische opheffing (Aufhebung in alle
drie zijn betekenissen) van die consumptie- Erzijnveleloedeeditiesvan Helelsesthemaatschappij zijn, waarbi
j ze totaal van tica.Natuurlljk hebben we daarbljte doen
aard zou veranderen doordat ze begrepen met dictaat-notities en niet m et een origiwerd.D eutscherzelf vindt ons inzienswei- neelwerk van degrote denkerzelf.W ieeen
nig steekhoudende gronden voorhetvoort- inzichtheeftkunnen verwerven in hethele
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systeem vanHejel,vindtditwerkmakkelijk

toegankelijk.W1ezichinditdeelvanHegels
filosofie wil verdiepen zonder zich het geheel van het systeem van Hegel eigen te

GODSDIENST

maken,kan een hulpmiddelvinden bijzi
jn Allmen,Jean-lacques Von - Une rl/orm:
studie in hetwerkje van dezeschrijver.
dans 1'egl
' ise.- Duculot,Gembloux,1971,
C.J.Boschheurne

96 pp.,BF.180.

Bannach,Horst- Een wonder? Zegt v#
nietsl- Lannoo,Tielt,1971,224 pp.,BF.
170.
Brownrigg, Ronald - Who's W ho in the
Ludwig W ittgenstein
New Testament.- W eidenfeld & Nicolson,
Oldenbourg Verlag,Miinchen,1970,127pp.
, London,1971,448 pp.,E4,15.
DM .12.80.
Cesbron,Gilbert- AlleswJfje wilt,maar
geen catechismus. - Lannoo, Tielt, 1971,
24 pp.,BF.180.
Enigejarennahetverschijnen van dever- 2
taling van deze brieven in het Engels ver- Comay, Joan - Who's Who in the Old
stament.- W eidenfeld & N icolson,LonscMjntnu ookeen editiein deoorspronke- Te
lijke taal. We mogen aannemen dat het don,1971,448 pp.,E4,15.
geen vertali
ng van een vertaling is.Herle- Feder,J.- Commeun jeu.Prièresdu iour.
zing van deze tekstbevestigthetvermoeden - Le Centurion/LeCerf,Paris, 1971,336
.
datdeoorspronkelijkebedoeling van W itt- PP.
genstein met de Tractatus was het afgren- Gibson,Elsie- Femmes etministèresdans
zen van hetgebied van de filosofie en dat l'église.- Casterman,Tournai, 1971,254
van de mystiek.W ittgenstein leren we Mer PP..
kennen a1s een man die meer verwant is H etN ieuwe TestamentmetPsalm en en GeP.Engelman

eden.- KatholiekeBijbelStichting,Boxaan KafkaenerzijdsendeJugendstilander- b
zijds dan aan de moderne Anglo-ameri- tel,1971,743 pp..
Ik-zal-er-znn-voor-u. Een selectie 5#::/kaanse synchronisch denkendefilosofie.
teksten voor zieken. - Katholieke Bijbel
C.J.Boschheurne
Stichting,Boxtel,1971,80 pp..
Lûming,Hildegard - Geweld en genade.-

Theorie-D iskussion
H erm eneutik und Ideologiekritik
Suhrkamp Verlag,Fru kfurt/M,1971,
318 pp.,D M .14,- .
In marge van de serie Theorie geeftSuhrkamp nu ook een serie n eorie-Diskussion
uit, waarin discussiethema's, al dan niet
naar aanleiding van theorieboeken, door
verschillende auteurs worden aangesneden.
De aanleiding totHermeneutik und Ideologiekritik wordt we1 niet expliciet vermeld,
maar is in feite een discussie over Gadamers stellingen in verband meteen filosofische herm eneutiek en een daarop gebaseer-

(Oekumene) Bosch en Keuning, Baarn,
1971, 156 pp.
, j8,25,BF.140.
M aertensThierry en Jean Frisque - Guide
de l'assemblée chrétienne. - Casterman,
Tournai,1971,249 pp..
M arie-YvonneO.S.B.- Sivous n'lfiezpas
Dieu.- Desclée, Tournai, 1971, 185 pp.,
BF.180.
Penning de Vries,S.J.,P.- Aan de :r/?1-

nen. - B. Gottmer, Nijmegen, 1971, 239
PP.,/15,- .
Smit,Gabriël- Psalmen opnieuw.- Am-

bo,Bilthoven,1971,33 pp.,j3,90.
#.A.van Ruler

M arcus 14

de ideologiekritiek,zoalshijdieformuleert Kok,Kampen,1971,139 pp.,j 9,75.
in zijn Rhetorik,Hermeneutik und Ideologiekritik, ook in deze bundel opgenomen. In ditboekje heeftVan Ruler 33 morgenDe andere opstellen zi
jn van K.0. Apel, wi
jdingengebundeld,diehijsinds1950voor

J. Habermas, C.v. Bormann, R. Bubner, de AvRo-radio heeftuitgesproken,11 van
H.J.Giegel.De meestezijn reedselders, vöör 1955, 22 van 1964 - 1970. Op 15
onafhankelijkvan elkaar,verschenen,maar december 1970 eindigde Van Ruler metde
hetwaszinvolze hier op elkaar te betrek- woorden:fEenmenskanaandegrenszi
jn';
ken.De bundel sluit met een repliek van twee uur later overleed Mj.Een gevoelig
Gadamerop de tegen h:m naar voren ge- verlies voor de Hervormde Kerk, waarin
brachte argumenten.
hi
j één van de markantste na-oorlogse
W .deM angel
theologen was.
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Hetonderwerp van debundelisM arcus 14,
hethooofdstuk waarin achtereenvolgensaan
de orde komen:de zalving van Jezus door
de vrouw,hetLaatste Avondmaalen Jezus'
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feerste-klas begrafenis van Vaticanum 11'.
Vooral de Mûnsterse fundamentaal-theoloog W alter Kasperheeftvernietigendekri-

tiek op ditstuk:hethoudteen verwetteli
jdoodstrijd in de Oli
jvenhof. Al lezende king van de Kerk 1,zoals wij die in de
wordtmen geconfronteerd metMarcus:hij geschiedenisderKerk nog nietkennen:Mer
schrijftgeenwoordteveel.Geenenkelezin, wordthet levende Evangelie tot wet ver-

geen enkelwoord kan gemistworden.Het steend. Men tracht immers het reeds tot
isdekrachtvan Van Rulerdathijditdui- dogma's en normen gekristalliseerde Evandelijk weettemaken,vooralin demorgen- gelie nu nog eens tot allen verplichtende
wijdingen van na 1964.Bijzondergetroffen wet te verharden.Dit ontwerp aanvaarden
ben ik door de woorden die hi
j over zijn betekent daarom ook het einde van iedere
eijen dood zegt:fDaarom 1eq bloemen op oecumenische toenadering tot de evangeli-

mljn graf, een vloed van wltte bloemen, schekerken,omdatdezejuisthet'Evangewantik heb hetleven lief'(p.27).A1sgids lie'tegenoverde SW et'stellen.Hetstuk kan
bijhetlijdensverhaalisditboekeen goede daarom niet geretoucheerd worden,aangehulp,een goed bruikbaar meditatieboek.

vuld of gecorrigeerd.Hetmoeteenvoudig-

P.Beentjes

wej de prullemand 1.Wantmeteen der-

H etN ieuwe Testam entm et
Psalm en en Gebeden
Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,1971,
734 pp..

gehlke 'Grondwet'zouden wijverder van
huis zijn dan met het huidige kerkeli
jk
recht.Dehierverzamelde reaktieszi
jn inderti
jd heetvan de naald in Publik gepubliceerd, toen de vrees bestond dat deze
<Grondwet' inderdaad aangenomen zou
worden.Door de heftige reacties erop,ook

van elders,li
jktdezevreesmomenteelniet
meer zo acuut. Toch blijft hetzaak dat

Een handzame uitgave vooryraktisch ge- iedere christen zich bewust wordt van het
bruik in hetgezin.Na de W illlbrord-verta-

gevaar datde Kerk hier bedreigt.Daarom
ling van het N.T. volgt een keuze uit de ishetboekjenogsteedsinhogemateactuPsalmen in de bewerki
n: van Ad. Bronk- eel.
horstO.
P.,de bijbelse liederen die in de S.Trooster
Schrift voorkomen en een aantal gebeden.
De titel van dit laatste deel is: hoe men

dagelijkszou kunnen bidden metde bilbel,
waarbijtevensconcretemogeli
jkhedenvoor GeorgHansemann
bijbellezingworden aangegeven.
Können wirheutenoch beten?
Eriseen poging gedaan - a1sresultaatvan (Reihe X), Styria Verlag, Graz/W ien/
een enquête,zoals de inleiding vermeldt- Köln,1971,80 pp.,öS.28,DM .4,- .
om debijbeltoegakeli
jk te maken.Hetalfabetisch register,het register van bijbelse
termen en de verwijzingen naardeNieuwe Nauithistorische en ethnologischegegevens
Katechismus kunnen Merbij behulpzaam aangetoond te hebben dat bidden een wezenli
jk momentisinhetmenselijkgeesteslezi
ln.
ventgaatditboekjeinopdeoorzakendiede
Inderdaad,een handzame uitgave.
crislsin hetchristeli
jkgebedslevenvan vanR.S.

daag bewerkthebben.In ditverband wordt
gesproken van 'culturele primitiviteit' (p.

J.G.Gerhartzu.A.

31)en 'hypertrophierte Intellektualitët'(p.
34).Tenslottehooptschr.datuitgoed beoefend gemeenschappelijk gebed een weg

Kein GrundgesetzderKirche ohne
geopend wordt naar nieuwe Vonnen Van
Zustimmung derChristen
yersoonlijk bidden.Hoewelde laatstestel(Publik Bûcher),Matthias-Gonewald-ver- hng de moeite van het ove- egen - en
lag,M ainz,1971,92 pp..

misschien al expeHmenteren - overwaard

li
jkt,vallendebeschouwingenin ditboekje
In ditboekje vindtmen de tekstvan het in haargeheelwattegen.M en ontkomtniet
geruchtmakende ontwerp van een <Grond-

helemaal aan de indruk datde auteur zelf

wetderKerk'(lex fundamentalis)datin het ook niet helemaal raad weet met ditprovoorjaarvan 1971aanhetwereldepiscopaat bleem.Men oordele zelf door zijn studie
is toegestuurd ter goedkeuring.M en heeft eens te lezen.
deze ongelukkige tekst al getypeerd a1s S.Trooster
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zegd:23/1 (okt.1969)6-15;en in de bespr.van boeken van R.Shaull:24/2 (1971)
885 en G.H.ter Schegget:24/1 (1970/71)
659. De verdere bijdragen verbinden het

theologisch denken over revolutie met de
concreteproblemen in Zuid-Amerika,meerchristlicher Glaube.- Patmos-verlag,Dûs- dere geschreven door Zuid-Amerikanen
seldorf,1971,204 pp.,DM .19,80.
zelf.Hans Zwiefelhoferonderzoektde ontBastian,Hans-Dieter- KirchlichesAmtim wikkeling van hetkerkelijk denken van <PoUmbruch.- M atthias Gonewald Verlag, pulorum Progressio' tot en met de docuM ainz,1971,296 pp.,DM .24,
-.
menten van de conferentie der Zuid-AmeriBornkamm, Gûnther - Paul, apôtre de kaanse bisschoppen in M edellin (1968).V.
H sus-christ. Labor et Fides, Geneve, A.Amigö (Venezuela)past de theorie van
1971,340 pp.,SF.27,- .
çpopulorum Progressio' toe op Zuid-Ame-

Auer, Aljons - Autonome M oral und

Drnvers,Pius en #J Hawinkels - Job.Ambo,Bilthoven,1971,127 pp.,j10,
-.

rika.De ChileensejezuietG.Arroyo situ-

eertgewelddadig verzet ethisch a1s <noodweer'tegen hetnog sterker tgeïnstitutionahoejjers. - M atthias Griinewald Verlag, liseerde geweld' in de meeste staten van
M ainz, 1971,430 pp., DM .29,- .
d-Amerika.Verderbevathetboekje nog
Hartvelt, Dr. G.P. Het boek van de Zui
enige documenten: çchristen en geweld',
Feil,Ernst- Die Theologie Dietrich Bon-

Heer.- Kok,Kampen,1971,35 pp.,j4,95. eendocumentvan de christelijkeconferenKamphaus,Franz - De wonderverhalen in tie voor de vrede in Sofia (1966); dRechtde evangelies3.- Katholieke Bi
jbelstich- vaardiging van mijn revolutionaire inzet'
ting,Boxtel,1971,99 pp..

van Camilo Torres,met het antwoord van

M oltmann,Jirgea - Hetspelvan de vr#- de ambtelijke Kerk in Columbia;tenslotte
heid. - Ambo, Bilthoven, 1971,78 pp., een overzichtvanfrevolutionairehervormin/6,
90.
gen'in Zuid-Amerika.Een boekje datvoorRad,Gerhard von - Das OpjerdesAbra- treffelijkmateriaalaanbiedttotverantwoorham.- Kaiser-verlag,M iinchen,1971,95
PP.,DM .8,50.
Ruler, Dr.A. A. van - M arcus 14. -

de gesprekken over deze zaak.
S.Trooster

Kok,Kampen,1971,139 pp.,j9,15.

Schillebeeckx - Glaubensinterpretation.-. Dr.J.Sperna Weiland
M atthias Grûnewald Verlag, M ainz, 1971, H eteinde van de religie
174 pp.,DM .24,- .
Verderop hetspoorvan Bonhoejfer

Schmitz,Josej- Das Ende derExportreli-

gion.- Patmos-verlag, Dûsseldorf, 1971,
98 pp.,DM .9,80.
Schnider,Franz und W ernerStenger- Johannes und die Synoptiker.- Kösel Verlag,M ûnchen,1971,184 pp-,DM .28,- .
Schweizer, Eduard
Gott versöhnt. Kreuz-verlag,Stuttgart/Berlin,1971,80pp.,
DM .4,80.
Sperna W eiland,Dr.J.- Oriëntatie. Nieuwe wegen in de theologie.- HetW ereld-

venster,Baarn,19715,261 pp.,j12,50.
FransNuscheler,Hrsg.

(Theologische M onografieën),Het W ereldvenster,Baarn,1970,204 pp..
ErnstFeil

Die TheologieDietrich Bonhoejjers
H erm eneutik - Christologie W eltverstöndnis
Kaiser Verlag,Mûnchen/M atthias Grûnewald-verlag,M ainz,1971,430 pp.,
DM .29,- .

W iewerkelijk open wi1staan voordevernieuwing in geloofsbeleving en geloofsbe-

zinning moet het voortreffeli
jk boek van
Christliche Revolution?
Proj.Sperna W eiland beslist lezen.M ocht
(TaschenbuchreiheKircheundDritteW elt), de hoofdtitel hem nog wat afschrikken:in

Pesch-Haus Verlag, M annheim, 1970, 116
PP.,DM .4,80.

deallereerste alinea van hetvoorwoord kan

hi
j- n-a.
v.van degewelddadigedood van
Bonhoeffer - allezen:<...waar de dood

Dit werkboekje bevat enige studies over hem wachtte,die voor hem hetlaatste sta<n eologie van de revolutie'.Allereersteen dium opdewegnaardevrijheidenhetbeuitstekend overzichtvan de stand van zaken gin van hetleven was'(p.9).Hierschrijft
in deze van de hand van P.W ychodilsj. een diep-gelovig man overeen der grootste
(zijn conclusies komen overeen met wat gelovigen van de nieuwe tijd.Na een saover deze zaak aleerderin Streven is ge-

menvattend overzichtover leven en ontwik-
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keling in hetdenken van Bonhoeffer (pp. slotte pleit Bonhoeffer in ditverband nog
13-69) komt Sp.W .tot de eigenlijke en vooreen Tdisciplinaire arcani':T
wijmoeten
meest boeiende opzetvan zijn boek:nog deoude woorden,de oudewaarheden en de

eenseen uiterstzorgvuldige bestudering van
de theologische fragmenten uitdeverzameling gevangenisbrieven van Bonhoeffer,uitgegeven onder de titelIW iderstand und Er-

oude zekerheden vasthouden,maar ze niet

aan anderen opleggen'(p.158).
Op ditpuntzouden wijdan een raakpunt

kunnen vinden methetboek van ErnstFeil,

gebung'.Hoe voorzichtig schr.daarbijte dat a1s striktwetenschappelijke dissertatie
werk gaat,moqeblijken uitdewijzewaar- eigenlijk een beetjebuiten de belangstelling
op hijhetbegrlp Treligie'in dezefragmen- van onze lezerskring lijkttevallen.Beoefe-

ten onderzoekt:geen goedkope korte om- ning van een T
nieuwe disciplina arcani'met
schri
jving,maarzorgvuldigeopsommingvan prediking en sacramentnaarbinnenen zelfde verscMllende componenten waaruit dit loze dienstmetopgeven van alle privileges,
begrip lijkt samengesteld: dualisme van autoritaire structuren, macht naar buiten,
f
hemel' en faarde', individualistisch <Jen- lijken wezenWke punten vooreen freligieseits'-gerichte geloofsbeleving, piëtisme in loze'geloofsbelewng
' in de geest van Bon-

vluchtvoorverantwoordelijkheidvoormen- hoeffer.Belangri
lkindezestudieisook dat
sen en wereld,God gezien a1s sluitpost in

een eenheid in de theologie van B. moet

het menselijk leven,bovendien a1s Tvor- geconstateerdworden:de gedachten in zijn
mund'(voogd),die weer strikt autoritaire gevangenisbrieven zijn ontwikkeld uitwat
kerkeli
jke structuren tengevolgeheeft,enz.. hi
jtevoren reedsgeschreven had.Ditlijkt
ooral belangrijk t-a-v. zijn christologie.
Tegen deze vorm van Treligie'neemt Bon- v
perna W eiland citeertherhaaldelijk Bonhoeffer stelling. Ook tegenover het postu- S
hoeffers woorden: fontmoeting met Jezus
leren van menselijkereligiositeitvanuiteen Christus.Ervaringdathetmenselijkbestaan
z-g.freligieusapriori':TErzijnnogalti
jd de hier is omgekeerd.Jezusis er slechts voor
z.
g.f<laatstevragen''(dood,schuld),waarop anderen.In dit ter-zi
n-voor-anderen' erWGod''alleen een antwoord kan geven en varen wijTranscendenj
t
ie'(b.
v.p.161).Bij
die maken:datwijGod en dekerk en de Sp.W .echterwordtnie
duidelijk,waarom
dominee nlet kunnen missen. Hoe staat wijin Jezus'volkomentYi
n-voor-anderen'
hetechter,wanneer...wijerook zonder <Transcendentie',God, ervj
aren. Dit wordt
<
dGod''een antwoord op weten te geven?' eerstduideli
jk uit Bonhoefferschristologie
(Bonhoeffer,aangehaald p.129).Dezevorm (reeds in 1933 geformuleerd in een afzonvan freligie' heeft momenteelgeen levens- derli
jke studie): de Tpro me'-structuur van
kansen meer (tenzi
j men zich wi1 sluiten Jezus Christus vindtzi
jn fundsment in het
voordewerkeli
lkheid van hetleven).Daar- çPr0D1e,.zjn van Godzelf.Hetontmoeten
om vraagt Boe oeffer een fniet-religieuze van God in Christus' Yi
jn-voor-anderen',
interpretatievan deBijbel':d.
wz.hetEvan- en in allen die in authentiek geloofin zijn
gelie a1s oriëntatie van Godswege in het gezindheid fhineingerissen'zijn,berustdus
menselijkstrevennaarzelfverwerkelijkingin op hetfeit dat God zelf in zijn diepste
verantwoordeliju eid voor mensen en we- wezen God-voor-ons-mensen is, en Jezus
reld.Als sleutelvoorhetverstaanvanGods Christus het in authentiek mens-zijn <verW oord wordtdan gehanteerd:fzijn nietde schi
jnen',zichtbaar-worden van deze fGodgerechtigheid en hetRi
jk van God hetmid- met-ons'.TReligieloze'beleving van christedelpunt van het geheel?' (Bonhoeffer).Zo lijk geloven berustdaarom op hetaloude
kan - en moet- weerduidelijk worden geloofin Jezus Christus,de God-mens;a1f'wathetchristendom en wie Ce istus voor leen anders,misschien voor onsmeer veronsin onzetijd eigenlijk is'(Bonhoeffer). staanbaarbenaderd.In diezin isfGottmitM omenten in een dniet-religieuze'beleving ten in unserem Leben jenseitig'(Bonhoefvan hetchristendom zouden dan o.a.zijn: fer). Goed, het boek van Feilvraagt be<Diesseitigkeit'van het christelijk geloven, slist theologische scholing.Datvan Sperna
fEntprivatisierung desGlaubens'(-B.Metz), W eiland kan echter door iedereen gelezen
de Kerk inderdaad a1s <sacrament van de

worden.Hetkan ons ervan overtuigen dat

wereld' (Vaticanum 11!), TTheologie der de vernieuwde geloofsbelevinj en geloofsHoffnung'(J.Moltmann):Tlezus roeptons bezinning nog m et hart en zlel in het auniet tot een nieuwe religie, maar tot het
thentiekegeloofin Christusen God gewor-

leven' (Bonhoeffer). Dan wordt geloven teld staat.H et heeft geen enkele zin zich
fH ineingerissenwerden'in degezindheid van
rtegen te verweren.Verondersteld uiterJezusChristus,ja'van God in Christus'(p. daa
aard datmen geen gedachten uithaar con149).Uitdmkkelijk stelt Sp. W ., dat de textlosm aakt.
God-is-dood-theologie Bonhoeffer ten onrechte heeftopgeëistvoorhaarideeën.Ten-

S.Trooster
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!everslag geworden (193pagina'slanj)van

lemand die geleerd heeftscherp te zlen en
Fanon,Frantz- Zwartehuid,blankemas- intelligentte combineren.Enkeleonderwerkers.- Bruna,Antwerpen, 1971,182 pp., pen in dit eerste gedeelte:Peking,TachaiBF.190.
brigade,communes, onderwijs,cultuurbeleid en de industrie. Door indringende
Sampiemon,J.- De ajjaire Vietnam.De vraaggesprekken trachtMehnerttotwezenPentagon Papers.- H etSpectrum ,Utrecht/ lijke zaken door te dringen. Hoewel deze

Antwerpen,1971,319 pp.,/5,- ,BF.82,
- . pogingen lang niet altijd met succes bekroond worden,verschafthijdelezertoch
veel nuttige informatie. Mehnert is overigens realistgenoeg om te beseffen datwat

strobeTalbott

h
ij jezien en gehoord heeft, slechts een
fractle is van wat gehoord en gezien zou

Chruschtschow erinnertsich

kunnenworden.Ookzijnroutewastevoren
vastgelegd,ook hijbezochtcommunes die

Eingeleitet und kommentiert von Edward
Crankshaw. Rowohlt Verlag, Hamburg,
1971,598 pp..

voor de Culturele Revolutie door andere
deskundigen bezochtmochten worden.
Deel11van hetboek iseen terugblik,waar-

Dit boek is hoofdzakelijk gewijd aan de
binnenlandse ontwikkelingen in de SovjetUnie tijdensStalin en deperiode directna
zi
jn overlijden.

bi
jM ehnertdatgenewathijervaren heeft,

trachtte zien in hetlicht van vroegere ervaringen en buiten China bekende feiten.
De auteur stelteen aantalintrigerende vra-

gen,(M ao's Ideeën - haben sie W urzeln

vooraldegroblemen van deSovjetbuiten-

geschlagen; Hierarchiefrei fiir immer'?;
Konsumgesellschaft - spëter einmal'
?;
M ao-Kult- W arum und wie lange?;W as

primitiviteit van de vertelde anekdotes en

zien wordt aan de lezer overgelaten.M eh-

In de laatste e1f hoofdstukken worden

landse polltiek tijdensdeheerschappijvan denken sie wirklich?) maar moet uiteindeChroesjtsjovbehandeld.
lijk,enwieneemthem datkwalijk,hetantAfgezien van politieke simplificaties, resp. woord schuldigbli
jven.HoemenChinawi1

de regelmatig terugkerende onjuistheden nertzelfstaatsceptisch ten opzichte van de
omvatten deze herinneringen van Chroesjt- Chinese aansgraken dewereld een nieuwe
sjovvele,Mstorisch qezieninteressanteaan- maatschappelpkestructuurtebezorgen.Hij

duidinjen en bewermgen.Wij komen er
nog ultvoeriger op terug.
L.Bartalits

vraagtzich m.i.terechtaf ofChina metde

voortschrijdendeindustrialisatiein staatza1
zijn de idealen van een permanente revo-

l
utie,van de zo geyrezen eenheid tussen
boeren, industriearbelders en intellectuelen
en van de voortdurende wisseling van leidende functionarissen, om enkele te noeKlausM ehnert

men,te blijven doorvoeren.<DerM aoïsmus

China nccà dem Sturm
Berichtund K om mentar

sische Berge'(p.262).
DeellIIen IV van hetboek (pp.265-333)
zijn bedoeld om de lezer enigermate ver-

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart,1971,
349 pp-,DM .25,- .

isteine Kraft,die Berge versetzt- chine-

trouwd te maken met eerdergebezigde termen en begrippen.Dooreen chronologische
behandeling kunnen deze pagina'
s tevens
Als een dereerste buitenlandse verslagge- beschouwd worden a1s een gecomprimeerd
vers na de Culturele Rtvolutie ontving overzichtvan de ontwikkelingen vanaf1958.
Klaus Mehnert in het voorjaar 1971 een Concluderend kunnen we zeggen dat het
uitnodiging van de regering van de Chinese een boek is geworden,dat de moeite van
Volksrepubliek vooreen reis in China.
hetlezen zekerwaard is.Nietin hetminst
Gedurende 32 dagen kreeg de auteur gele- wordtditveroorzaaktdoorde vorm waarin
genheidhetlandteziendathijin 1957voor hetgegoten is.
het laatst had betreden. In het totaal was
hetde5e keerdathijin China verbleef.De A.D ietvorst
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wi1ik ook nog wi
jzen.W ilhelm wordtgeboren in hetKroonprinsenpaleis(p.9);onjuistis hetde vaderen moedervan W i1helm slachtofferstenoemen (p.12)van de
j van hun ouders,
Haar,Jaap ter- Geschiedenisvan deLage huwelijksplannenmakeri
Landen. 4 Inval der Fransen, Twintigste hetwasimmerseengelukkighuwelijk;Bisrck wasin 1862nog geen graaf(p.24);
eeuw. - Fibula-Van Dishoeck, Bussum, ma
d
e
hoogste Pruisische orde is de 'Zwarte
1971,448 pp.,i11.,/39,50.
Ad
e
laar'en niet'
PourleM érite'(p.32).
M ack,Donald < .- Lenin en de Russische
nauwkeurigheden van de vertaler zijn:
revolutie.- Fibula-Van Dishoeck, Bus- On
'Hesse-Darmstadt' i.pl.v. 'Hessen-Darmsum, 1971,111 pp-,j5,90.
stadt'(passim);'Princess Royal'mag men
Nicholas,Proj.Dr.David - Stad en plat- ni
et vertalen met kroonprinses (p. 11 en
teland in de M iddeleeuwen.- Fibula-Van
12);'verwijfd'op p.22za1we1moetenzijn
Dishoeck,Bussum,1971,120 pp-,/7,90.
'vrouweli
jk'.
GESCHIEDENIS

Wielenga,Bastiaan - Lenins <eg zur Revolution.- Kaiser-verlag,M ûnchen,1971, MarcelChappin
535 pp.,DM .27,- .

Wiesllecker, Hermann - Kaiser M aximi-

lian 1. Bd. 1. - Oldenbourg, M ûnchen, Hans-ulrich Wehler
1971,608 pp.,17 i11.,DM .64,- .
Krisenherde desKaiserreichs 1871-

1918
HaroldKurtz

Vandenhoeck und Ruprecht,Göttingen,
1970,437 pp.,DM .34,
-.

HetTweedeR#k
Keizer W ilhelm 11 en z#n Duitsland De eeuwherdenking van de Frans-Duitse

Vertaling:J.F.Kliphuis.A.W .Sijthoff, Oorlog en de stichting van het Tweede
DuitseRi
jkheefteen stroom boekenopgeLeiden,1970,127 pp-,i11.,/11,90.
leverd,waarvan dit niet het minste is.Er
wordtmeergeboden overigens dan titelen

Kennelijkbli
jftW ilhelm 11boeiend genoeg kaft(in deoudeDuitsekleuren,maarmet
om er steedsmaar weerboeken overuitte de verkeerde wanthuidige Duitse adelaar)
geven.Niet ten onrechte overigens,omdat doen vermoeden.In deze bundel gaan 1deze man in menig opzichtzijn ti
ld zo dui- derdaad enige sm diesovervoorhetTweede

delijk weerspiegelt.Schr.druktdatuitdoor Duitse Rijk kenmerkende problemen a1s
zijn titelkeuze:W ilhelm 11 én zijn Duits- Elzas-Lotharingen en de Poolse minderheland. Toch is die titel misleidend, omdat

den in Duitsland.Instem men kan m en m et

ditboeknietverderkomtdaneen beschrij- de grondanalyse van de behandelde probleving van doen en laten van W ilhelm zelfen matiek:hetachterblijven van de staatkuneen poging vanuitzi
jn karakterzi
jn hande- dige constellatie bij de maatschappeli
jke
1
te verklaren.In veel yunt
ken
en doetdeze ontwikkelingen. Zeer vermeldenswaard is
orte biografie,of moet lk zeggen karak- ook het opstelover hetBismarck-imperiaterschets, denken aan het boek van Emil lism e,waarin oude gegevens in een nieuw

Ludwiq overde 'Kaiser'.We1ishetduide- lichtgebrachtworden.Van belanj ishierlijk vrlendelijker en genuanceerder. Schr. bijde conclusie dathetimperiallsme past
laatdeinnerlijkezwakheidonderhetkri
jgs- in Bismarcks streven economische stabiliteit
haftig uiterlijk,de innemende gelaatstrek- te bereiken,maarnietmindererMolitieke
ken onder de martiale snor naar voren ko- muntuitte slaan voor de handhavmg van
men.Ditboekle kan helpen wellichtnog zijn machtspositiein hetRijk.
bestaande misverstanden over de keizer a1s Informatiefzijn deopstellen overdehistooorlogsmisdadiger of bloedorstige Hun op riciEckart Kehr en Gustav M ayer; aanzet
te helderen. Niet minder, maar ook niet tot verdere discussie en gedachtenvorming

meer.Aantrekkelijk is de uitgave doorde zijn de studies betreffende de problemen
vele illustraties. (Overigens is het portret van de huidige economische en sociale geop de omslag in spiegelbeeld afgedrukt en schiedschrijving in Duitsland. M et deze
is het onbegri
lpelijk,van hetschilderijdat laatste onderwerpen komt schr. echter al
hetvertrek van W ilhelm 1 naar de FransDuitse Oorlog voorstelt,het gedeelte waar

verbuiten hetterrein van de boektitel,ook
alkan een samenhang van het een m ethet
de koning op staat,weg te sijden.p.20/ ander welgelegd worden.

21).

Kanttekeningen wi1ik geven bijde basis-

Op enige onnauwkeurigheden in de tekst visie van schri
jver op het geheel van de

427
recentegeschiedenis,die vooralin zijn inleidingverwoord wordt(enverderop inhet
boek natuurli
jk terugkomt):1933wi1schr.
nietzien a1s een afwijking in hetpatroon
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meervri
jheid genoten dan thuismaarook
omdatzijvanuitLonden veelbeterdanbijvoorbeeld in Amerika in contact konden

blilven methun aanhangersin eigen land

der ontwikkelingen en daarom niethierdé - zijkonden vandaaruitbijvoorbeeld illecesuur in de Duitse geschiedenis leggen. galekrantjesen pamflettenEuropabinnenDatbetekent dan een verscherping van de smokkelen.En omdatzijin Londen altijd
cesuur in 1871.Hoezeerechter de opkomst we1een klankbord voorhun ideeën vonden,
van Hitleralleen maarmogelijk isgeweest zowelin de kring van hun lotgenoten a1sin
vanwege ontwikkelingen in voorgaande fa- de kringen der Britse intelligentsia.

sen (en dusook door de beslissingen en de Dit boek behandeltvijf van zulke revolupolitiek van Bismarck),het gevaar bestaat tionaire predikers die zich in de negentiger
datmen de schuld voor latere wan-ontwik- jaren van de vorige eeuw in Londen opkelingen teveelwi1gaan leggen in de voor-

hielden,die elkaar allem aalwe1eens ont-

gaande perioden. (Het zoeken naar schul- moetten en elkaar wederzijdsinspireerden

digen is toch alniet geschikt de geschied- en die alle met elkaar gemeen hadden dat

schri
jving vooruit te helpen). 1933 moet zi
j consequentrevolutionairwaren - ook

men echtwe1als cesuur benadrukken om- tegenoverderevolutiezelf.Zijhaddenmet

dattoen alle menselijkheid en redelijkheid de jonleren van vandaag gemeen,datzij

uitde Duitse staatverdwenen;we1kan deze ontwikkeling verklaard worden uit het
voorafgaande.1871 isook een diepe cesuur

geen nleuw establishment,geen nieuw gareelwensten te scheppen om een oud om-

ver te werpen.Zijwaren evenzeer indivi(samengenomen met 1866),maar borg de dualisten als socialisten.Dat waren Prins

kansen in zich tot betere ontwikkelingen. Peter Kropotki
n en Sergei Stepniak uit
Schr.waarschuwttegen een terugverlangen Rusland, Eduard Bernsteln uit Duitsland,
naar de grenzen van 1938 (1918,1871)op Bernard Shaw, in feite banneling uit Iergrond van een verheerlijking van degoede land, en W illiam M orris, weliswaar een

oudetijd,wantzo goed wasdie oudetijd

niet.Er is m.i.een veel betere reden om
nietterug temogen verlangen naardeoude
grenzen: de verloren oorlog.

geboren en getogen Brit,maarin zijn denken nauwer aan deze émigrés verwantdan

aan zi
jn landlenoten.Geen van deze vi
jf
bond zich oolt aan een weldoortimmerde

Ietstegu1is schr.rnetadjectieven a1sde revolutionaire of socialistische organisatie.
volgende:'halbabsolutistisch'(p.156),'
neo- Zij gingen allen hun eigen weg. Daardoor
absolutistisch' en 'scheinkonstitutionalis- zitten geschiedschrijvers min of meer met
tisch'(p.137)en fbonapartistisch'.Defini- hen in verlegenheid. Zij stonden afzijdig
ering en nuancering is daar we1 op zijn van de grote lijnen der revolutionaire ontplaats.
M arcelChappin

wikkelinl;zijspeelden erdoelbewustgeen

James<.Hulse

de elementen in de rechtlijnile draad der

R evolutionistsin London

A Study 0/jive unorthodox Socialists
Clarendon Press, Oxford,1970,246 pp.,
E 2,40.

rolin;z1jmaakten ook nauwelijks school.
ZiJwaren en bleven buitenbeentjes.Storengeschiedenis.Rafels,die de hlstorici öfwel
probeerden weer in te vlechten in de draad
öfwel eenvoudig afknipten a1s ontsierende
uitwassen.
In die lacune voorziet nu dit boek van

Hulse.Hij heeft zowelin Engeland a1s in

ika een uitvoerige archiefstude geLonden is alti
jd een trekpleister geweest Amer
ma
a
kt
van e1k dezervijf.Een studie specivoor politieke vluchtelingen uit het vaste-

land van Europa. Staatslieden van naam

diedewi
jkmoestennemen vooreen nieuw

régime in hun eigen land,zoals de aartsconservatief ClemensM etternich of die het
bestaande régime in hun land te hunnen
eigen gunste omver wilden werpen, zoals
Louis Napoleon, de latere Napoleon IlI

aa1 gericht niet op hun levensloop of op

hun literaireprestaties(zoalsaltevaak ten
aanzien van Shaw gebeurt) maar op hun
socialistische denkbeelden. Te lang zijn

deze denkbeelden in de vergetelheid gebleven. Vandaag aan de dag,nu het gareelsocialisme begint af te brokkelen en het
enken oversociale problemen naar nieuwe
vanFrankrijk,diein Londenzijnveiligheid, d
impulsen zoekt, kan een hernieuwde kenzijn genoegensen zijn operatiebasisvond. ni
namevan dedenkbeelden dezervi
jfonDitgold ook in de laatste jaren van het ors
thodoxe socialisten van vroeger inspireVictoriaanse Engeland,toen zich in Lon- rend,
in ieder geval verhelderend werken.
den eenvrijgrotegroep van revolutionaire
émigrésvormde.Nietalleen omdatzijdaar HansHerm ans
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zijn kuise lsid Norret,reen vrouw zo vals
entegelijkzoaantrekkeh'
jka1sdeschatrijke
Jessie Perka, en ga zo maar door.Con-

flicten en spsnningen zijn er bijde vleet,
smoureuzeen misdadige avonturen in over-

Albrecht,Friedrich - DeutscheSchriftstel- vloed,maarerisook demeesterlijkeironie
ler in derEntscheîdung.- Aufbau Verlag,
Berlin /W eimar,1970,699 pp.,M .15,
-.
Bartelink,Dr.G.J.M .- Geschiedenisvan

van de auteur,diede qeheledoorconven-

ties bepaalde ontwikkehng van het verhaal
voortdurend doorprikt. Bovendien is deze
de klassieke letterkunde. - (Au1a) Spec- schelmenromu écht amusant. Er is geen
trum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 320 pp., plaats voor sadisme en perversiteit, wel
/5,50,BF.90.
Betzema,lohan - Grenspassages.- Kos- voor nuchtere annotaties over de hedenaagse maatschappijwaaruitbli
jkt datdit
mos, Amsterdam /Antwerpen, 1971, 143 d
boek inderdaad een dubbele bodem heeft.
PP.,/ 11,90.
Aanbevolen lecmur voor een lange, T.
V .Chaucer,Geofjrey - De vertellingen van loze regenavond.
de pelgrims naar Kantelberg.- Spectrum, J.Gerits

Utrecht/Antwerpen, 1971,563 pp.,/6,50.
Cortdzar, Julfo - Achtervolgd. - Van

Rudy Kousbroek
Drabbe,Margaret- De waterval.- Kos- Een K uilom snikkend fn tevallen
mos, Amsterdam /Antwerpen, 1971, 208
ThomasRap,Amsterdam,1971,120 pp..
PP.,/12,50.
lnternationale Bibliographie zur Geschichte
derdeutschen Literatur.TeilII,1,von 1789 Ditmaal handelen de korte stukjes van
bis zur Gegenwart.- Volk und W issen, Kousbroek over het geheugen, de melancholievan hetverleden,dekinderjaren,het
Berlin,1031 pp..

Gennep,Amsterdam,1971,75 pp.,/6,50.

jn (of geweest zijn),en andere
Geeraerts,Je/- Tien brieven rondom liej- verliefd zi
de en dood.- Elsevier Sequoia,Brussel, vormenvanfnostalgia'.Allemaalstukjesge1971,150 pp.,BF.135.
Labat,Mcr'
le-Tàlrêze- CeJétranges Whiteley. - Casterman, Tournai, 1971, 255
PP..
Paemel,M onika van - Amazone met het

schreven rond één gevoelen,eiqenlijk rond

çhetgevoel'.Opvallend ishoehl
jdezethemata niet eens nuchter of zakelijk, maar
bijna klinisch behandelt. Zijn benadering
zou men bi
jnagevoellooskunnen noemen,

blauwe voorhoojd. - Elsevier Sequoia, a1s m en niet voortdurend m erkte dat deze
Igevoelloosheid' juist zijn gevoelsuiting is.
Brussel,1971,107 pp.,BF.110.
jn ander
Tournier, M ichel - De elzenkoning. - Duidelijkeren radicaler dan in zi
M eulenhoff Nederland, Amsterdam, 1971, geschrijf(ookdatondernaam van Leopold
de Buch gepubliceerd)valtMernog eensop
414 pp.,/23,50.
Traum von Röte-Deutschland.- Erzöh- hoe S.'s eigeo eid gezocht moet worden in
lungen deutscher Schriltsteller 1924 -1936. zijn exclusiefrationeelhanteren van hetbe-

Aufbau Verlag, Berlin/W eimar, 1968, staan,datin vele gevallen een bitter-zoete
718 pp.,M .10,80.
beschri
jving is van een qijnlijk ttkort.A1
dan niet erkend.Voor ml
j heeft dit boek,
Zedvine, Nadia - Thé a la menthe. buiten en naasthetperfectgenieten van de
Casterm an,Tournai,1971,234 pp..
-

perfectieervan,een akeligebijsmaak.
EricDeKuyper

JanBoschmans

Nietzonderblozen jongedame?

KlausWeimar

Versuch J:erVoraussetzung und
Entstehung derRomantik
(UntersuchungenzurdeutschenLiteraturgeOok a1s ditboek Zch aankondi
jta1s een schichte),M u NiemeyerVerlag,Tûbingen,
schelmenroman hoeft de lezer nletonmid- 1968,90 pp.,DM .14,- .
dellijk aan TijlUilenspiegelofzijn moderne ekwivalenten Jam es Bond,Jan Cremer, Een boek vierjaar na de verscMjningsdalnvol
Papillon te denken.W e1zijn alleingrediën- tum te bespreken kan slechts dan z'
ten aanwezig die wi
j in ditsoortliteratuur zi
jn,wanneer de recensent- vo1spijt,dat
mogen verwachten:geen man ismannelij- hijhetwerk telaatontdekte- zi
jn lezers
ker en knapperdan de schelm Tom Savan, een dienstmeenttebewijzen doorhetalsgeen meisjelieftalligeren onschuldigerd= nog te recenseren.Ditishierinderdaad het
De Clauwaert,Leuven, 1971, 214 pp,
BF.165.
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geval.W eliswaar is de doorW .verkondig-

komt,ook nog steedseen burgerlijk prode stelling nietnieuw.Hijisvan mening, bleem is.Van de grote romankunstvan de
datvele literair-historiciten onrechte Sturm vorigeeeuw kunnen wi
jaantonen datditeen
und Drang en Klassik a1s reactie tegen de

Verlichting beschouwen, terwijl dezen in
werkelijkheid slechtseen verdereontwikkelingsfase der Aujklörung zijn,een ontwikkeling die vanzelfsprekend met duidelijke

literaire neerslag is van het conflict van
het liberalisme,d.w.z.het burgerdom: het
conflict tussen het boven alles gaande eigenbelang en het eveneens boven alles

gaande algemene (nationale) belang.
Komt nu in onze tijd hetprobleem van
dcze tijd ook in de kunst tot uiting? Navan het historisch bewustzijn een geheel tuurli
jk kan men datnu nog niet zeggen,
accentverschuivingen gepaard ging.Pas de
Romantiek echter zou door de ontdekking

nieuwe periode in de geschiedenis van de

maar wel staat vast dat de burger in de

menselijkegeesthebbeningeluid.Nogmaals, oude vorm vrijwelnietmeerbestaat en dat
deze stelling is niet nieuw. Rudolf Haym dlls het tijdsprobleem ook niet zijn proponeerde haar honderd jaar geleden en bleem kan zijn.Hoewelwe in de tijd zelf

sindsdien hebben OskarW alzel,FritzStrich, de eigen kunstnooitten volle kunnen anaGeorg Lukàcs e.a.haar vanuit steeds wis- lyseren, kunnen wi
j we1 zeggen dat eenselendegezichtspunten herhaald.M aarori- zaamheid en vereenzaming daarin een zeer
gineel is in Weimars boek de aanpak van grote ro1 spelen.Een eenzaamheid die we
hetoudeprobleem.Hijbestudeertheelcon- zeker mogen betrekken op het leven in de
cretecultureleverschijnselen a1sdemanier stad.De moderne mens leeftnietmeer in
van luisteren naar muziek, de m anier van een huis,zoalsdeburger datdeed,maarin

kijken naar kunstwerken, de tijdservaring een onoverzichtelijk grote stad,waarin hi
j
binnen hetesthetisch moment.Steeds og- dusgeen vasteverblijfplaatsheeftwaarhij
nieuw moethijdaarbijvaststellen,daterln eet,slaapt en werkt. Deze stad m oet hem
de hele achttiendeeeuw geen essentiëlever- problemen geven juistomdatzeonoverzichanderingen zi
jn ingetreden,zodatdie eeuw telijk en dusgedeeltelijk nietgekend en dus
een duidelijke eenheid vormt.W e1vond er angst-wekkend is.
binnen die periode een geleidelijke evolutie In deze bundelisnu een uiterstwaardevolplaats,die consequent op haar hoogtepunt, lebi
jdrage geleverd voorde oplossingvan
deKlassikuitliey.Daarnawaserjeenver- ditprobleem.Nietalleenzijneenzeergroot

dere ontwikkellng meer mogelijk, maar aantal gedichten van zeer verschillende
slechts een scherpe reactie: de Romantiek. Duitse dichters samengebracht die zich
0p dezewijzekonstrtleertW .eenevolutio- rechtstreeks door de stad lieten inspireren,
nistische visie op de geschiedenis aan de maar buitendien is een grootaantalafbeelhandvan heelconcretecultureleverschijn- dingen van beeldendekunst,o.a.PaulKlee,

selen.Deze methode kan gevaarlijk zijn, Otto Dix,Georg Grosz tot op deze tijd,
maar W .slaagterin,zo dichtbi
j de feiten Opgenomen.
te bli
jven datzijn werk juistwatde metho- Hebben we hiernu tem aken m et de kunst
de betreft, overtuigend en exemplarisch is.
Th.van Oorschot

van de prolctariër? H ad Kurt Tucholsky

een werkelijk meegevoelmet hetleven van
een hoer?Ishetm oderne gedichtvan Kahlau,tEroberung einer Stadt',de uiting van

FritzHojjmann u.A.,Hrsg.

een werkelijk bestaand verlangen totbegrip

Uberdiegroszen Stödte
G edichte 1885-1967

van de stad,ofalleen maareen theoretische
benadering? W atispreciesdebetekenisvan

Aufbau-verlag,Berlin/W eimar, 1968,
509 pp.,M .15,- .

chauvinisme? W antm etalle angstvoor de

het uit vele gedichten bli
jkende Berli
jnse
stad schi
jntze toch liefdetewekken ofhaat

te veroorzaken.M en hoeft maar naar een
genaar te luisteren die over Amsterdam
Een van de belangrijksteproblemen van de Ha
preekt.Maarin hetOosten,waarditboek
tegenwoordige kunstbeschouwing is of er s
ndaan komt,speeltdit chauvinisme,van
wel een andere kunst is in onze ti
jd dan va
b.
v.
MoskouwerstegenoverLeningradersen
een burgerli
jke. Mevrouw Romein-verschoorverklaarde onlangsnog in een voor- olugekeerd,een min of meer officiële rol.
jze te verantdracht geen andere te kennen. Voor het ls dat op een of andere wi
rden? Steeds opnieuw bestuderen van
Nederlandse taalgebied en watde letterkun- woo
de betreft,geldt dat zeker. Burgerlijke in- de stofuitdeze bundelen van aanverwante
onderwerpen za1aan de oplossing van deze
tellectuelen schrijven voor andere burgerlij- vr
agen m ee kunnen werken.
ke intellectuelen.Hetis echterdevraag of
hetprobleem datuithunwerktevoorschijn C.J.Boschheurne
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tonische kristalki
jken,maar geeft een (indrukwekkendrijk)overzichtvan detheater-

THEA TER

bouw na de Tweede Wereldoorlog.Tussen
een schetsvan creatieveinvallen derlaatste

100 jaren en eenvluggeli
jstvan geprojecClaus,Hugo- Interieur.- DeBezigeBij, teerdenieuwbouw in,staateen gedocumenteerde detaillering van de uitgevoerde
Amsterdam, 1971,133 pp.,/8,50.

Irvin,Eric - Theatre comes to Australia. schouwburgen in de Bondsrepubliek, Oos-

University ofQueensland Press,St.Lu- tenrijk en Zwitserland,plus een ruime se-

lectie uitde restvan de wereld.Hetblijft
cia,1971,260 pp-,f 2,80.
Köndler, Klaus - Drama und Klassen- een album van monumentale schouwburgen,
kampj.- Aufbau Verlag,Berlin/W eimar, van architectonische pronkstukken:te weinig analysevoordevakarchitect,geen prin1970,466 pp.,M .14,40.
Klima, Ivan - Theaterstûcke.- Bucher, cipes van en voor de theatervakman. Inderdaad wordtdeze opsomming representaLuzern,1971,248 pp.,SF.22,
-.
Lacis, Asja - Revolutionâr im Beruj.-

Rogner & Bernhard, Miinchen, 1971, 132
pp.,geïll.,DM .10,- .
M ayer,Hans - Brechtin der Geschichte.
Suhrkamp, Frankfurt a/M ., 1971, 253
PP..
Neues deutsches Theater.Hrsg. Karlheinz
Braun und PeterIden.- Diogenes,Ziiricha
1971,314 pp..
Thody,Philip - Jean Genet.- Athenëum,
Berlin,1971,234 pp.,DM .19,80.

tief(stadstheatersyndroom)maardecentra-

liteitvan hetspelis volkomen weggedrukt.

W aarergensdeaanvalop hetkijkkasttheater isterug tevinden,blijktditmeer esthetisch dan fundamenteel te gebeuren. Zo
wordt de schouwburg slechts een container
van scène en publiek,en niet een instrument voorhet theatrale spel.De conclusie

moetbijgevolg vri
j negatief uitvallen:een
stijlidee vind je niet,een prototype werd

nietontwikkeld.Een conventionele planver-

deling werd jefatsoeneerd en enige toekomsttendenslsafwezig.
C.Tindemans

M obilerSpielraum

Theaterder

Zukunjt
S.Fischer, Frankfurt, 1970, 139 pp.,
DM .20,- .
Hanneloreschubert

ElderOlson

The Theory 0/ Comedy
Indiana U niversity Press, Bloomington-

M oderner Theaterbau. Internationale London,1968,145 pp.,f 0,95.
Situation - Dokumentation Berndschoeller
Projekte - Biihnentechnik
G elöchterund Spannung.Studien zur
K arlKrëm er,Stuttgart,1971,222pp-,
Strukturdesheiteren D rlv c.
ç
DM .118,- .
Atlantis,Zurich,1971,139 pp.,SF.14,- .

Hetseminarie-projecto.1.
v.J.Jourdan (TH
Darmstadt)vertegenwoordigt een optie op W at E.Olson onderneemt, is een theorie
de constructie,defunctie en hetrendement
van het schouwburggebouw, geconcipieerd
vanuit de relatie tussen het theater en het
publiek.De schouwburg wordt een omgeving waarin hettheater een integrerend on-

over de komedie op Aristoteliaanse grond-

slag.Naeenzorgaldigafweqenvan debasistermen (komisch,humoristlsch,lachwekkend,belachelijk),ontwikkeltS.een poëtica
van de komedie die in alle beknoptheid

derdeelblijft(ofwordt)van een wijzevan toch een dramaturgische codex uitmaakt.
mens-zijn.Estheticawordtveronachtzaamd, Daarmeesnelthijdoordegeschiedenisvan
hoojstensa1seenconsequentiegeduld.On- de komedie, zoals geëxemplarifieerd bij
derllng variëren de uitwerkingen van de

Aristofanes,Plautus,Terentius,Shakespea-

telkens hetzelfde kunstsociologische princlpe.Slechtseven wordtdekilletechniek verdrongen door watertandende beelddromen.
W at de futuristische utopie nog niet weg-

Ionesco, reputaties bevestigend zij het op
volkomen nieuwe (en, in alle objectiviteit,
thanseindelijk fatsoenli
jk-stevige)grondsla-

deelnemersnogwel,maaraan debasislilt re,M olière,0.Wilde,B.Shaw en zelfs E.
gen.

W at Olson reeds occasioneel a1s kenmerk
H.Schubertgaatnietin hettheaterarchitec- veronderstelt(n1.de totalesamenhangvan't
neem t.
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komische in tegenstelling tot de komische

incidenten),maakt het studieprobleem van

M ISCELLAN EA

B.Schoeller uit. Zonder Olson te kennen,
komtS.totveleidentieke vaststellingen,die
echternietin een vastedramaturgische the-

orie zijn opgevangen,zodat de twee publikatieselkaarvoortreffeli
jk aanvullen.Verder dan Olson gaatSchoellerwaarhijprobeertconstanten te achterhalen (poets,verwisseling, transformatie), gedemonstreerd
aan de modellen M inna von Barnhelm (G.
E.Lessing),Amphitryon (H.von Kleist)en
DerSchwierige(H.vonHofmannsthal),culminerend in Der zerbrochne Krug (H.von
Kleist).
C.Tindemans

Aljvén,Hannes - Atoom znczpu
ç heelal.W ereldvenster,Baarn,1971,130pp.,j11,90.
Baeck,Louis - D e wereld is ons dorp.Lannoo,Tielt,1971,328 pp.,BF.198.
Berrigan, Daniel - Pas de chaînes pour
l'
humanité. - Casterman, Tournai, 1971,
184 pp..
Bogen,HansJoachim - M odernebiologie.
-

(Wegwijzersdoordewetenschap),K1u-

wer,Deurne,1970,336 pp.,geïll.,BF.595.

Chadeyron,Pierre dn#rl - Petite jantasmagoriepourunejemmeenceinte.- Casterman,Tournai,1971,140 pp.,BF.90.
Durnez,Gaston - Jullie worden later gek

dan w#.- Lannoo, Tielt, 1971, 272 pp.,
LaurenceM ichel

BF.240.

Hesse,Erich - Rausch-,Schlaj- und Ge-

The Thing Contained.Theory oj the nussgijte.- Enke,Stuttgart,1971,180 pp.,
Tragic
Indiana University Press,Bloomington,
1970,177 pp.,k 3,60.

D M .29,80.
H ooykaas,D r.R.- G eschiedenis der natuurwetenschappen. - Oosthoek, Utrecht,

1971,289 pp.,j27,50.

Jonckheere,Karel- In een anekdote beVan Spencer tot Schopenhauer, maar ook trapt.- Lannoo,Tielt,1971,224 pp.,BF.
van N ietzsche totM urray K rieger de vige- 170.
rende theorieën over de tragedie doorlo- Looi,L.van - Israëlandersdan elders.pend,ziet S.zich gedwongen ze af te wi
j- De Arbeiderspers, Amsterdam, 1971, 131

zen.Naarzijn gevoelhebben detheoretici PP.,/8,90.

zich te sterk laten verblinden door de op-

pervlaktecode van de vorm,terwi
jlhijde

essentie legt in de inhoud.Deze inhoud is
slechts secundair een eventuele eeuwige

waarheid;hijisprimairdereactiewijzevan
de individuele auteur op zi
jn wi
jze van bestaan,nietop zi
jn substantie,ook alwi1de
titel een verwijzing zijn naar das Ding an

Smedts,M athieu - De grotekaterImachtig .1onmachtig Am erika.- W ereldvenster,

Baarn,1971,180 pp.,j14,
90.
Reichard, Hans Ottokar - Conseils aux
touristes de 1793.- Courtille,Paris,1971.
Reichard,H ansOttokar- G uidede l'A llelnagne.- Courtille,Paris,1971.

Verschuuren,G.M .N.- Biosjeer.Biolo-

sich.S.zietdecreatieve auteur in hetbezit gie voor de brugklas.- Stenfert Kroese,
van een kern van negatieve krachten uitde Leiden,1971,losbladig,124 pp..
dynamische,in S.'s visie volkom en irrationele, demonische, Dionysische toepassing
treedtde tragedie naar voren als een confrontatie tussen de droom van onschuld en Proj.Dr.K.Rqsdorp
hetfeitvan de schuld,Waafop zonietberusting,dan toch het vinden van rust volgt. Gym nologie

Dezedualiteittussen paradijselijkwillen en (Au1a), Spectrum, Utrecht/Antwerpen,

wanhopig Weten, waaruit de persoonlijke 1971,256 pp.,j6,50,BF.106.

nederlaag te voorschijn treedt a1s een a1menseli
jkeconstante,toetstS.uitvoerigaan
Shakespeare (vooralM acbeth en The Tempest),maarook aan Conrad en Faulkner,
waarbi
j hij beide laatsten interpreteert a1s
epideiktische (i.
p.v.epische) auteurs,om a1thanszoin staattezi
jn in deApollinische
laag van de dramatische vorm zi
jn visie
overeind te houden.
C.Tindem ans

De schrijvervan ditboek,bi
jzonderhoogleraarin dewetenschap van delichameli
jke
opvoeding aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht,btschrijftin deze pockethetstudiegebied van de lichameli
jke opvoeding en
de sport.
Hetisin Nederland een eerstepoging sinds

de lichamelijke opvoeding aan de universiteitwordtgedoceerd (in Utrechtdoor au-
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teur en in Amsterdam aan de V.U.middels

verschil in (door één van deze kerels ten
onrechte van moord beschuldigd 23 jaar in
D e acht hoofdstukken geven de indeling een gevang telaten zitten),men late devrijaan waarin de schri
jver dit studiegebied gekomene en zijn voormalige vrienden (die
ziet, terwijl overal uitgebreid aandacht natuurlijk hem verraden hebben,maar dat
wordt besteed aan het opstellen van een blijktpasopp.200)alsnogverderspeuren,

een interfaculteit).

terminolojie.De titelvan hetboek,gym- m en vergete niet de nodige seks en geweld
nologie, ls daar een voorbeeld van: aan

en late de hoofdfiguur die ondertussen het

deze term geefthi
j de voorkeur boven die grote geluk gevonden heeft in de dochter
van dewetenschap van delichameli
jke0?- van deman diehijvermoord zou hebben,
voeding en sport. Gymnologie is afgeleld tenslotteterechtkomen bijdeschatvan de

van het Grieks ïvpvaketv, (grmnazein) Duce,ergensin de krochten van een kloosd.w.z. oefenen en a1s passivum zlch oefe-

terwaareen fanatiekevereerdervan Musso-

nen.Deschrijvergeefttrouwensvakerblijk lini(welke vereerder ongetwijfeld om het
van een voorliefde om langs etymologische interessanttemaken homoseksueelblijktte
wejzijnterminologietefunderen en tede- zijn)steunend op een legertje zwarthemden
finlëren (sport-disportus-ontspanning).
de monniken dwingt iedere nacht om preD e gym nologie wordt gesplitstin een alge- cies twaalf uur een zwarte mis (in vele
meen deel,datzich bezig houdtmetde a1- betekenissen van hetwoord)te vieren voor
gemene problematiek van lichamelijke op- de zielerust van de Duce, die daar in een
voeding en vorming,een speciaaldeel dat juwelen schrijn onderhetaltaarligt.
zich richtop de problemen van bijzondere 226 bladzi
jden zijn daarmee te vullen,maar
groepen en tenslotte een praktisch deel.
De uitwerking van bovengenoemde indeling
alsmede deinvoering van vele termen druk-

hethoeftnietserieus genomen te worden.
M arcelChappin

keneenzeeryersoonlijkstempelop dethe-

orie van de llchamelijke opvoeding en bevatten allesbijeen nogalwatcontroversiële
punten.Ditisietswaarnauwelijksaan te
ontkomen valt voor een vakgebied dat tot JosejSchleijstein
K leines Lenin W örterbuch
voor kortnietuniversitairwas.
W ellichtdatin een later stadium vanuit de Verlag M arxistische Blëtter G.bH.,Frankdiverse hulpwetenschappen in interfacultair furt/M -,1971,80 pp-,DM .3.

en interuniversitair verband een gezamenli
j-

kevisietotontwikkeling gebrachtkan worEen bundeltjecitatenuithetwerk van W .1.
den.
<voor iedereen die zich bezig houdt m et Lenin over een zeventigtal onderwerpen.

sport of lichameli
jke opvoeding',zoals de Het werkje wordt gepresenteerd a1s een
achterflap meldt,lijktmijditwerk echter hulpmiddel voor degenen die Lenins menogalonverteerbaar.Voordegenen daarentegen diezich beroepshalve metde theorievorm ing moeten ophouden,een vette kluif!
D r.H .C.G.Kemper

ninj willen weten,maar niet kunnen beschlkken overdiens verzamelde werken.De

citaten zijn ontleend aan de Lenin-Werkausgabe van het D ietz verlag in de D DR.
C.J.Boschheurne

#.E.Hotchner

D eschatvan deD uce

R.Töpjjler

Vertaling H. J. van Slingelandt, Kosmos, R eizen en avonturen van
Amsterdam/Antwerpen, 1971, 226 pp., doctor Festus

J 16,50.

Hier volgthet recept om een derde-rangsroman in elkaar te steken.M en neme een

M eulenhoff, Amsterdam, 1969, 160 pp.,

1 8,
90.

historisch gegeven (het verdwijnen van de Een ander werkje van de schrijver van het
grote hoeveelheid geld en juwelen buitge- origineel van ons Prikkebeen. Het is ontjver van dat
maakt op M ussolini bij zi
jn arrestatie in hullend in zoverre hetde schri
k leert kennen alseen cultuur-pessim ist
1945),men bedenke enije kraninge mans- wer
personen (geallieerdeofflcieren die de schat van hetallerergste soort.

moeten bi
jeenhouden),men voere een tijds- C.J.Boschheurne
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A L EEN S A A N G ED A C HT ?
O nder uw kennissen is er allicht iem and die m et

belangstelling STREVEN zou Iezen aIs hijhet
voldoende kende.Praat U er m et hem eens over . .

W ijwillen ook altijd een proefnum m ersturen.

Personalia
Richard Foqud, geboren 1943. Studies ingenieurarchitect te Leuven, aan de Hochschule fur Gestaltung te Ulm en aan het Design Research Laboratory van de Universiteit te Manchester.
Thans werkzaam aan de Technische Hogeschool
Twente. belast met het opzetten van een Centrum voor Mens en Techniek; tevens buitengewoon docent aan de Academie van Bouwkunst
te Rotterdam. Publiceerde gedichten en verschillende artikelen in verband met 'mens en techniek'. Adres: Campuslaan 44, Enschede.
Drt. J. J. Meltzer. geboren 1935. Studeerde
economische wetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij is thans als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep
micro-economic van die instelling. Adres: Kathe
Kollwitzstraat 23. Amstelveen.
Erik Slagter (ps.), geboren 1939. Werkt als directeur van een openbare bibliotheek en houdt zich
bezig met de relaties4 tussen beeldende kunst en
literatuur (cfr. o.m. De kunst na de bevrijding',
in 'Streven* mei 1970; 'Lucebert, schrijver-schilder', in 'Ons Erfdeel', herfst 1970). Stelde een
bibliografie samen van Cobra en de experimenleden evenals een bundel met biografische teksten en standpunten van experimented schrijvers
en schilders. Adres: Van Duivenvoordelaan 228,
Wassenaar.
C. J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist,
filosoof, kunsthistoricus en leraar. Adres: redactie.
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. Medewerker 'K en CAgenda'. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520Edegem.
Leo Simoens, geboren 1915. Studeerde Germaanse filologie te Gent. Sedert 1953 leraar in Kon-

go. Publiceerde o .m. 'R. M. Rilke. Hricvcn aan
en over schrijvcrs in de Lage Landen' (1956) en
'R. M Rilke' (1958, 19622). Adres: B. P. 3116,
Lumumbashi (Zaire).
J. J. C. Marlet, geboren 1924. Studeerde geneeskunde in Amsterdam. Opleiding tot zenuwarts in
Nijmegen en Utrecht. Na 3 jarcn neuro-psychiatrische praktijk in Almelo en sociaal-psychiatrische werkzaamheden in Twente, verbonden aan
het psychiatrisch centrum 'St. Anna' te Venray
(1960) en daarnaast als medisch-directeur aan de
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg NoordLimburg (1962-1970). Sinds augustus 1971 genecshccr-directcur van 'St. Anna'. Publiceerde
over psychohygienische, psychiatrische en parapsychologische onderwerpen. Is hoofdredacteur
van het Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie.
Adres: St. Annalaan 4, Venray.
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 Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en Nationaaj
Bureau C.V.P.-Jongercn. Voorzitter redactieraad
'De Nieuwe Maand'. Adres: Van Putlei 13,
2000 - Antwerpen.
Ward
Bosnians,
Maatschappelijk
assistent.
Diensthoofd Huisvesting Comiti Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De Ster
56, 2540 - Hove.
Dr. L. L. S. Barialils, 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.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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K operin Chili,p.435
Deregeringvan Allendeheeftverleden jaardekopermijnen genationaliseerd:
een etappe in Chili's <
w eg naar het socialism e'.H oe dat gebeurd is en welke
lange,onbarm hartige geschiedenisdaaraan voorafisgega= ,wordtuiteengezet
in een artikeldatdoorderedactieissam engesteld uiteen overvloedige docu-

mentatiedieonsterbeschikkingwerd gesteld dooreen intemationaalgroepje
ontwikkelingshelpers.

Chileensem#nwerkersaanhetw//r; p.446
D ezelfde groepheefteenbezoekgebrachtaan enkelekopermi
jnen,om daarte

praten metarbeidersen vakbondsleidersen op die maniereen zo duidelijk
mogelijk inzichttekrijgenin desocialebetekenisvan denationalisering.Allende'
spartij,deUnidadPopular,staatvooreen dubbeleuitdaging:deproduktiemoetwordenopgevoerdentegelijkmoetendearbeidersparticipatiekrijgen.
Hetenekaninstrijdkomenmethetandere.Devoomaamstemoeilijkheidblijkt
hetgebrek aan bewustzijn in de arbeidersklasse te zijn.Watwordtdaaraan
gedaan?

Duitse 'Ossolitik'pJa1919-1970,p.455
W anneer m en de ontwikkeling in D uitslands <ostpolitik' nagaat, bl
ijkt het
nationaal-socialisme m et alle gevolgen daarvan een nieuwewereldpolitiekesituatie te hebben geschapen.Zonder die agressieve overrom peling van geheel
Europa zouden de grenzen tussen Oosten W est niet langs de Elbe liggen. D e
huidige politiek gaatvan deze realistische opvatting uit.

Vangeestel#kegezondheidszorg naar
maatschapp#kritiek/?,p.465
Nieuweideeën ten aanzien van de geestelijkegezondheidszorg gaan ervan uit
datnietde cliëntziek is,maarde maatschappijen datdusinstellingen met
curatievedoelstellingnietveeluithalen;deenigwerkelijkeffectievemanierom

g.g.z.tebedrijven isvolgensdeaanhangersvandieideeëndemaatschappijveranderen,omvormen,vernieuwen.D e g.g.z.zou d= ook toteen politieke stellingnam e moeten kom en.D e auteur onderzoekt in dit artikel in hoeverre

bovengenoemdeideeën overeenkomenmetdewerkelijkheiden welkmethodologisch stu dpuntm en hiertegenoverzou dienen in tenemen.

M ovieM em ories,p.482
Film geschiedenis wordt doorgaans beschouwd a1s een academ isch ondem erp:
a1sgeschiedenisvan film s;zelden a1seen existentieelonderwerp:a1sgeschiede-

nisvan(eeigen)ervaringen.En daarin zittennetzogoedjelevensgeschiedenis
alsjeomgaanmetdebioscoopzoalsdieisgeëvolueerd.Bioscoopervaringiseen
soorttoeristischeervaring geworden,en om gekeerd:hettoerism e doetalsofde
wereld één grote bioscoopzaalis.Daarin moeten hetexotisch-onbereikbare en
het vertrouwde, de droom en het com fort worden verzoend. Het com fort

schijntdefantasie echtertesteriliseren.

Hetgewatteerdeaambeels p.489
Engeland geldt a1s het m oederlu d van de parlem entaire dem ocratie.M erkw aardigisechterdatdefiguurvan deEngelseM inister-presidentin deonder-

zoekingenweiniguitdeverfisgekomen.Aandehandvaneenpaarbelangrijke
recente publikaties worden persoon,functie,m acht en onm acht van de Prim e
M inister toegelicht,hetgeen voor ons illustratief is t.a.v. onze eigen m inisterpresident.

Ferzl#e.Uitnoodenleedgeheyen,p.501
M et bewondering bespreektde auteur hier het <levenswerk'van Louis Paul

Boon,diegetoondheeftdathijallesbehalvef
uitgeblust'is:meterDaens0/hoe
in de negentiende eeuw de arbeidersvan Aalstvochten tegen arm oede en onrecht.
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11Juli1971werd in Chiliuitgeroem n totdeDag van deNationale W aardigheid.M et eenparigheid van stemmen keurden die dag de Kam ers een
grondwetsherzieninggoed diede nationalisering van hetkoperendeandere

bodemrijkdommen van hetland mogelijk maakt.Tweeëneenhalve maand
later,28 september,stelde PresidentAllende hetbd rag vastvan de overdreven winsten die de koperexploitanten in hetverleden gemaakthadden
en die volgens de nieuwe grondwet afgetrokken m ochten worden van de
schadeloosstelling.Die winsten waren zo groot,datervan schadeloosstelling helem aalgeen sprake meer is;integendeel,de drie grote Compaiias
-

Chuquicamata,ElSalvadorenE1Teniente- zijnChilinog388miljoen

dollarschuldig.
Ditwaseen nieuwemaniervan dnationaliseren':deindemnisatie werd bere-

kend opgrond vaneen <normaal'winstcijfer,deuitbuitingvanhetverlMen
werd mede in rekening gebracht.Is diteen nieuw m odel,dat ook andere

Latijns-Amerikaanselanden ten voorbeeld gesteld kan worden? Ofishet
gewoon diefstal,zoalsde Amerikaanse mijnmaatschappijen beweren? De
politiek-economischeachtergrond van debuitenlandsekapitaalpenetratieen
degeschiM enisvan de arbeidersbeweging in Chilimaken de betekenisvan

dezemaatregelwelduidelijk.
De nationalisatie van hetkopermoetgezien worden in hetkader van de
anti-kapitalistische en anti-imperialistische politiek die de regering van de

Unidad Popular(UP)wilvoeren om G ilitebevrijden van deonderontwikkeling en deweg voorte bereiden naardeopbouw van een socialistische
staat.De kenmerken van de Chileense econom ie ZiJ
*n dezelfde als in alle
ontwikkelingslanden:privébeziten concentratievan deproduktiem iddelen,

ongelijkeverdelingvanhetinkomen,structureledeformatievandeproduktiemogelijkheden - samen hetresultaatvan deinternationalearbeidsverdeling,diedeze landen verplichtzich te beperken totde uitvoervan grond-

stoffen,terwijldeandere landen kapitaalen technologieimporteren.Het
gevolg hiervan is een structuur van overheersing die deze landen in staat

van onderontwikkeling houdt.De eerste stap naar de bevrijding zaldus
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moeten zijn:bevrijding van debuitenlandseinvesteringen,dieviadegrote
monom liesderijkdommen wegzuigen.
Dezestrijd om deeconomischeonafhankelijkheid wildeUP voerenviaeen
veranderingvan deburgerlijkestaatin een socialistischemaatschappij.Het
feitdat de UP via democratische verkiezingen aan de machtis gekomen,
onderscheidtde Chileense revolutie van alle totnu toebekende modellen.
Dithoudtn1.in datzeradicaleveranderingen wilaanbrengen zonderbuiten

dewette tre en,datzedoordeburgerlijkestaatgeschapen middelen wi1
gebruiken om diezelfde staatvolldig om te vormen.Geleidelijk wilmen
hetbinnenlandsen buitenlandsm onopolistisch kapitaal,evenalshetgroot-

grondbezit,doen verdwijnen.Deze etappe moethetmogelijk maken de
binnenlandse produktiemiddelen te ontwikkelen,de winsten ervan te kana-

liserenvoorhetwelzijnvan alleChilenen,vooralvan demisdeelden,en de
arbeiderswerkelijkindemachttelatendelen.Hetdoeloplangetermijnis
de on% anteling van hetheleburgerlijkeapparaat maarin de tussentijd
zijnelementenvanhetkapitalismetegebruiken.Dezemoetenechterondergeschiktblijven aan denieuweverhoudingeninhetproduktieprocesvande
staatsbedrijven.De regering van de UP noemtzich daarom nietsocialistisch:zijbereidtdewegvoornaarhetsocialisme.
Een stuk geschiedenis

Aan deveroveringvanChili's<TweedeOnafhankelijkheid'za1œnlangeen
bloedigestrijd van dearbeidersuitde salpeter-en kopermijnen zijn voorafgegaan.W atvandaag gaandeis,heeftœ n langegeschiM enis.

Koperwerd in Chilireedsin 1536 verwerkt,in demijnen van G uquicamata.De Spaanse veroveraarsgebruikten hetvoorhun wam nrusting.Een

paareeuwen langbleefhetbijambachtelijkeproduktie.Totinde19eeeuw
Engeland aan dekustverschœnenkopernodighadvoorzijn pasontloken
industrie.Bronnenuitdietijd vertellen van deonmogelijkeomstandighHen
waarin toen gewerktwerd.Een mijnarbeiderwerd zelden ouderdan 24
jaar.Hijwerkte14 à17uurperdag,voorderestkonhijalleen nog slam n.
Vaneensalariswasnauwelijkssprake:hijkreegwatwaardebonnendiehij
in de fpulperfa'van demijneigenaarkon omwisselenvoorlevensmiddelen,
metaftrekvan 30à40% vandenominalewaarde.Een Tpeon'diedemijn
ontvluchtte,vloogindegevangenis.Demijneigenaarhad hettrouwensniet
veelbeter.M eestalwaren hetkleine pioniersdie bijfhabilitadores'geld
moesten lenen tegen buitensporige renten.Algauw kon de thabilitador'
aldusdeeigendom opslorpen en werd œn bankierdieri
jkwerd metandermans werk.Bekend is de thabilitador' Agustin Edwards,stichter van de
Banco de Londresy Am erica de1Sur,eigenaarvan hetdagblad ElM ercu-
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3. Onderelkaar verdelen deze de markt.In Chilinemen de GuR enheim

Brothersin1909decontroleovervan deBraden,maar6jaarlatergaatdit
eigendom overnaarhetKennecott-concern.ln 1912 komtde ChileExploration Co totstand metkapitalen van Guggenheim,maarin 1923 neemtde

Anaconda ditbdrijf overen hetwordtingeschakeld in hetAmerikaans
m onopolistisch systeem.Tenslotte installeertin 1920 de AndesCopper Co

zich in Chiliendaarmeezijnallebekendekoperreservesin Chiliin handen
van Amerikaanse belangen.

4. DitalleswasmogelijkomdatChileensebankiersen politicihettoelieten,
omdatzijerpersoonlijk muntuitkonden slaan.
A rbeidersbeweging
EEuropa stuurt ons kapitaal om onze rijkdommen uit te

buiten en dan vertrekt hetweer onder voorwendselvan onstabiele wisselvoorwaarden.H etis een leugen,arbeider,dat
het kapitalisme vooruitgang brengt, hetbrengt alleen maar
woeker en uitroeiing'.

ElDejensordela ClaseProletaria,9 juni1903.

HetnationalebewustzijnvandeChileensearbeidersklassegroeide.Destrijd
had dediscipline doen toenemen.Tussen 1891 en 1900 hadden 300 stakingen plaats.DeDemocratischePartij,diein 1887 was opgericht,had ree s
enkele vertegenwoordigers in hetparlem ent.Een van hen was M alaquias
Concha.Rond dezelfde tijd ontstond ook de Autonome Democratische

Partij,onderleiding van Luis Emilio Recabarren,de grote held van de
arbeidersbeweging,dieook de Socialistische Arbeiderspartijzou stichten.
Hetwasdetijdvandeeersteweerstandsbewegingen,waaruitdevakbonden
zouden ontstaan.
Dedruk van de arbeidersen de algemenecrisisin de Chileensem aatschap-

pijbrachten ook de middenklasse toteen anti-imperialistische houding.
Reedsin 1893 sprak de Conventie van deLiberaalDemocratische Partij
zich uitvoor<een weloverwogennationalisaue'van salpeter,koperen steen-

kool.ln september1902 schreefElDefensordelaClaseProletaria:om de

bodemrijkdommen van hetland tenationaliseren,moeten erin hetpresidentiële paleis,de M ond a,echte vertegenwoordigers van hetvolk komen,
die geen andere belangen hebben te verdedigen dan die van de bezitlozen.

DeChileensearbeiderszijn dusallang opwegnaardeM onH a.Devoornaamste etappesvan dielange weg zijn devolgende:
1904 -1922.
.De arbeiders organiseren zich

1904: EerstefM ancomunalObrerag(vorm vanvakbond),waardoelstellin-
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gen en strategievan desocialestrijd worden bestudeerd;vanafhet
beginisdenationalisatievandebodemrijkdommeneenvandevoornaam ste eisen.
1907: Stakingen,die duizenden doden eisen;op 21december 1907 worden

3.600 arbeiders van de salpetermijnen gewoon doodgeschoten op
bevelvan GeneraalSilva Renard,2.000 overlevenden worden gd e-

porteerd naarPeru.Vanafditmomentziendearbeidersduidelijker
dan ooitdatzealleen ietskunnen bereiken alszijzich verenigen.
1909: NatweejaarhevigeonderdrukkingwordthetComitévan deGrote
Arbeidersfederatie van Chiligesticht(FOCH).
1914: W ereldoorlog I brengtwelstand in Chili:de wereldmarktheeftbe-

hoefte aan salpeteren koper.De strijd van de arbeidersverzacht.
1918: Heteinde van W O I legtde helftvan de salpetermijnen 1am en
betekenthetbankroetvoorvele kleinekopermijnen.W erkloosheid
leidtopnieuw totprotestacties;hetantwoord van de regering:m assale executies.
1919: Derde Nationale Conventie van de FOCH,onder leiding van Luis
Emilio Recabarren.De arbeidersbeweging neemt œ n nieuwe wen-

ding,gaatmeerbelanghechten aan deklassenstrijd,minderaan de
economische eisen.
1921: Vierde NationaleConventievan de FOCH :de organisatietree ttoe
totde Rode lnternationale van Vakbonden,die zeteltin M oskou:
haardoelwordt:deen einde tem aken aan de uitbuitingvan de mens
doordemens'en de privéeigendom van deproduktiemiddelen afte
schaffen.Het buitenlandse kapitaal gaat de koperindustrie steeds
m eerbeheersen.VolksvertegenwoordigerValdésbeschuldigtde Chile Exploration Company van valse belastingaangifte: ze beweert

slechtseen kapitaalvan 4 miljoen dollar in hetland te hebben,
terwijlhaarkapitaalin werkelijkheid de 200 miljoen dollar overschrijdt.
1922 -1931:Dictatuur en massam oorden

1925: President Arturo Alessandrinibegintzijn twee e ambtstermijn en
op5juniwordtLaCorusagebombardeerd:1.900doden.DeFOCH
wordtopgeheven in hetNoorden,hetgeen gepaard gaatmetgeweldple#ng tegen zijn leiders;de arbeiders maken Zch klaar voor het
tegenoffensief.Dood van Recabarren,de grote vakbondsleider.Op-

richtingvandeeerstegrotevakbondvan demijnindustrie,<sindicato
Sewelly M inas'.
1927: De dictatorlbaiez komtaan hetbewind en vernietigtmetgeweld
alle volksorganisatiesen hun leiders.Oprichting van de CRAC,een
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terreurorganisatie,gerichttegen de vakbeweging,die tot 1936 m oet
onderduiken.
1931: De grote economische wereldcrisis. ln Chili: 130.000 werklozen.

Tussen 1922en 1931werdvoor592miljoendollarkoperuitgevoerd.
Daarvan ging 445 miljoen dollar het land uitnaar buitenlandse
aandeelhouders;debelastingendiezebetaalden,blevenbeneden 1%
van denettowinsten.
1936 -1952.
.De arbeidersorganiseren zich opnieuw

1936: Op een Congresvan Syndicale Eenheid wordtde tconfederacion de

TrabajadoresdeChile'gesticht.Vanbijhetbegin meerdan 300.000
aangeslotenen.In 1937vorm tdeCTCH samen metdecommunisten,
socialisten en radicalen heteerste Volksfront,en speelteen belang-

rijkero1in deverkiezingsoverwinning van AguirreCerda,deeerste
tpresidentvanhetVolk'.Hijverhoogdedebelastingen voordekoperproducenten:12% van dewinst.Toen hijoverleed en hetVolksfrontverdween,wasdeCl'cH deeersteom weeronderdruktteworden.
1948: De W et op de Verdd iging van de Democratie,gericht tegen de

communistischepartij,legthetwerk van devakverenigingen gedeeltelijk stil.Opnieuw moeten zeonderduiken,totin 1953 de dcentral
UnicadeTrabajadores'(CUT)wordtgesticht.Dank zijeen akkoord
metderegeringvan GonzâlezVidela bevriea n dekoperproducenten

deprijs(24,5dollarcentperpond).ZowordendeAmerikaansetroepen in Korea van goe koop koper voorzien.Chili verliest op die

manier300miljoen dollar.
1951: Een ConventiemetW ashingtonwordtafgesloten (ConveniodeW as-

hington):de Chileensestaatmag vooreigen rekening 20% van de
produktie verkopen; Chili mag geen koper verkopen aan socialistischelanden;Chilimoethe
lastingsysteem van hetkoperverlich, tbe

ten;demaatschappijen staan Chilieen prijsverhoging toevan 3cent
perpond.Daarmeestaatdeprijsop 27,5cent.Op debeursteLonden stijgtdeprijstot35 cent.Grotevolksvergaderingen protesteren
tegen deze misbruiken.
1952: Salvador Allende isvoor de eerste maalkandidaatvoor hetpresi-

dentschap.Alssenatordienthijeen wetsontwerp in voordenationalisatie van hetkoper.H etwordtverworpen door de rechtse vertegenwoordigers.De regering dient œn ontwerp in voor een nieuw

belastingregime.Hetvolk laatsteedsduidelijkerzijn protesthoren,
totderegering verplichtishetConvenio deW ashington onge aan te

maken.De prijsvan hetkoperwordtvastgesteld op 35,5 cent.De

tconfederacion de Trabajadores de1 Cobre' wordt opgericht,die
zich aansluitbijdeCUT.
1965 -1970.
.Periode van de .chilenizaciôn'van hetkoper

1965: Balansvan de tNuevo Trato'ofhetnieuwe koperregim e 1956-1965:
42% van de uitvoerisnietnaar Chiliteruggekeerd onderde vorm
van belastingen,winsten of investeringen.De buitenlandse maat-

schappijen maken 1.341 miljoen winst.ln 1965 begintde periode
van de Overeenkom sten en de <chilenizaciôn'.W etno.16.425:Chili

doetconcessiesaan de buitenlandsemaatschappijen opdatzijhun
produktie zouden verdubbelen.Na hetverstrijken van deovereengekomen periode isde produktieverhoogd met7,7% en heeftChi
li
een schuld van 530miljoen dollar.Chilikoopt51% van deaandelen
van Kennecottenbetaaltdaarvoor81miljoendollar,terwijlvolgens
deboekhouding vanhetbedrijfhettotaalaanaandelen slechts65,7
miljoen dollar bMraagt.De administratie blijftin handen van de
Kennecott.Twintigjaarlang mogen debelastingen nietworden verhoogd.Aan deAnacondaworden 16voordelen toegestaan (vrijstellingvaninvoerrechten,verlagingvan debelasting,enz.).
1969: Eerste balans van de nieuwe overeenkom sten:de Anaconda haalt

80% van haarwinstoverdehelewereld uitChili,terwijlzeslechts
17% van haar kapitaal in Chili heeft gdnvesteerd;de Kennecott
25% van haarwinst,5,6% geïnvesteerd.Toen zenog alleaandelen
van ElTeniente in haarbezithad,kon de Kennecottrekenen OP een

winstvan 17% van deinvesteringen.Toen zenog slechts49% van
deaandelen bezat,op eenwinstvan 56%0.
1970: De publieke opinie komtop de hoogte van hetfeitdattussen 1965

en 1970denetto-winsten van debedrijven verhoogd zijn met56%
en datChiliten gevolge daarvan 14 Amerikaanse maatschappijen
had aangetrokken meteen investering van 213 miljoen dollar.ln
1964 haalden de buitenlandse maatschappijen 1.000.000 dollaruit
hetland aan winstenafschrijvingen;dankzijdedchilenizacién'was
datcijferin 1969Opgelom n tot1.350.000dollar.

1971.Hetjaar van de nationalisatie
De nieuwe regering van Allende wilde directovergaan totde nationalisatie
van het koper:de contracten en wetten die de vorige administratie had
nagelaten,bleken echterzo ingewikkeld, dathetonmogelij
k waszeteniette
doen door een gewone wet. De enige oplossing was een grondwetsherziening.Op 23 december 1970 diende Allende daartoe een ontwerp in. ln de
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kam er,waar de regering geen meerderheid heeft,werd het nog enigszins

gewijzigd.Deoorspronkelijketekstsprak vandenauonalisatievan tgoe eren';datwerdvervangen doordbedrijven',zodatnuook deschuldenvande
bedrijven doorChiliovergenomen moetenworden.Hetdefinitieveontwerp
werdop 11juli1971doorbeidekamersgoM gekeurd meteenparil eid van
stemmen,d.
w.z.doorallepartijen,ook doordeopposiie.Daarmeehad de
regering eengeldigjuridisch instrumentinhanden voordevolldigenationalisatievan degrotemijnen.Commissiesnamen onmiddellijk hetbeheer
overvandeAmerikaansebedrijven.
De grondwetvoorzietschadeloossteKng,metdien verstande echter datde
President,alvorens de <contralor General'luitspraak doetoverhette betalen bd rag,hiervan magaftrekken watin de wetfrenàbilidadesexcesivas'
ofbuitensm rige winsten wordtgenoemd.Dezebuitensm rige winsten werden doorAllende op 28 septembera1svolgtvastgesteld:Chuquicamata 300

miljoen dollar;ElSalvador64miljoen;ElTeniente410 miljoen.Om deze
sommen te berekenen werd uitgegaan van wateen normalewinstgenoemd

kan worden.Erwerd zorgvuldig nagegaan welkewinstdezelfdebedrijven
delaatstevijftien jaareldersin dewereld hadden gemaakt.In zijn totale
internationaleverrichtingen,metuitsluitingvan Cbili,m aaktedeAnaconda

b.v.een gemiddeldewinstvan 3,67% ;in Chilibedroeg diewinst21,51% .
De Kennecott maakte elders in de wereld,metuitsluiting van Chili,een

winstvan 9,95%0)in Chilieen winstvan ...52,87%0!
Op 13 oktobermaakte de ContralorGeneralvan deRepubliek bekend dat
demaatschappijen Chuquicam ata,E1Salvadoren E1Teniente een negatief
saldo overhadden.m .a.w.nog 388 mil
joen dollaraan de Chileense Staat

verschuldigd waren.Om totdat cijfer te komen werden de <overdreven
winsten'afgetrokken van dewaarde diedebM rijven hadden volgenshun
eigenboekhouding.AandemaatschappijenExöticaen Andinadaarentegen
zm1Chiliwe1een indemnisatiebetalen,resp.10 en 18miljoendollar.
Tegen deze hele procd ure kunnen,volgensdegrondwet,zowelde Ameri-

kaansebedrijven alsdeChileenserepubliekinberoepgaan.Op 28oktober
werd m etdeze etappebegonnen en hetberoep wordtop ditogenblik bestu-

deerd.Erisgeen tijdslimietvoorzien voordeuitspraak.M aaréén ding is
zeker:Chilizalnietsofbijnanietsbetalenvoorzijneigenmijnen.Daarbij
m ag men hetvolgendenietvergeten:
de hele procd ure - grondwetsherziening,beroep,berekenen van de

schadeloossteKng- islangswettelijkewegen gebeurd,metinstemmingvan
alle sectoren van de Chileense samenleving;

1 Contralor General:voorzittervan de Contraloria,een onafhankelijk orgaan dat
waaktoverdewettelijkheid van hetland.
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Chilimoetweldeschuldenbetalendiedebedrijven ophunpassiefhadden ophetogenblik van denationalisatie(700miljoen dollar);
Chiliheefttijdensdevorigeadministratieal81miljoen dollarbetaald
aanElTenienteen 197miljoen aan ChuquicamataenElSalvador,voorde
opkoop van 51% van deaandelen;datisméérdan dewaarde,toen inde
-

-

boekhouding aangegeven'
,

Chiliwerd een eeuw lang uitgebuitdoorbuitenlandsemaatschappijen;
DemijnendieChilinu overneemt,verkeren in slechtestaat.DeAmerikaansemaatschappijen hebben denationalisatiezien aankomen;in de tijd
van de tchilenizacién'hebben zezoveelmogeli
jk uitdemijnen gehaald en
erzo weinig mogelijk in geïnvesteerd.ln Chuquicamata b.v.,de grootste
open kopermijn van dewereld,hebben ze alleafvalsteen laten liggen,wat
-

-

de verdere werkzaamheden belemmert.In ElTeniente wasgeen watertoevoer voorzien voor uitbreiding van de produktie.Chiliza1directminstens

120 miljoen dollarmoeten investeren om de genationaliseerde bedrijven
rendabel te houden.
De nationalisatiegaatgepaard metandereinitiatieven,dievan grootbelang

zijn voorde ontwikkelingvan hetland.Een verkoopsysteem wordtuitgewerktop wereldschaal,zodatChilivoorheteerstrechtstreeksdeelkrijgtin
deverkoop van zijn eigen produkt.Derelatiesmetandere koperproducerendelanden (Peru,ZambiaenZaïre)worden versterkt.De Chileense uni-

versiteiten richtten een comitéop voortechnischehulp aanhetmijnwezen.
Coldelco (Kopercorporatie)en Enami(NationaleM ijnmaatschappij)zullen
samenwerken in de opbouw van een eigen technologie.Verschillendevoorstellen van kapitalistische en socialistische landen van Europa worden be-

studeerd inverband mettechnischebijstand,vooreen betereexploitatieen
verwerkingvan hetkoper.Nieuwe markten gaan open,metnam ede socialistischelanden.
M et de Verenigde Staten heeftChili getracht goede vrienden te blijven.
AnibalPalma,Ondersecretaris voor Public Relations,verklaarde:<De opperstebeslissing van hetheleChileensevolk om dekopermijnen te nationaliseren,mag nietworden beschouwd a1seen aanvalop de regering en het
volk van deVerenigdeStaten.W e hebben onzewetgeving toegepasten ge-

handeld in overeenstemm ing metResolutie no.1803 van de VerenigdeNaties'.M aartoen hetbedrag van de schadeloosstelling bekend werd gemaakt,
eiste hetState Departm ent datdeze maatregelzou worden herzien.W ashington noemdede Chileense beslissing een ternstige internationaleovertreding'.Deze officiële stellingname m od igde de grote tem presarios'van het
koperaan,de regering van Allende gewoon uitte maken voor een bende
dieven.
De verhouding tussen Chilien deVerenigde Staten is er sindsdien nietop
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verbeterd.Reeds voor hetbedrag van de schadeloosstelling bekend was,
had de Eximbank een lening die Chilivroegvoorde aanschafvan vliegtuigen,afgewezen.ln oktoberbesloothetCongrestoteen strengeretoepassing
van de m aatregelHickenlooper,die alle hulp schorstaan landen diegeen

voldoendeschadeloosstelling bieden voorgenationaliseerdebedrijven.
Chiliis,zoalsalleontwikkelingslanden,voordeverkoopvanzijngrondstoffen afhankelijkvandeprijsopdewereldmarkt.Deprijsvanhetkoperstaat
opdeLondensebeursop zijnlaagstepeilsedertjaren,tussen45en 52dollarcent,terwijltussen 1964 en 1970 jaargemiddelden werden geboektvan
58tot69 cent.Ditbetekentdat,niettegenstaandeChiliditjaarzijn kom rproduktie enigszinsverhoogd za1hebben (van 540.000 ton in 1970 hoopt
men tekomen tot570.000 ton eind 1971),hetminderinkomsten za1ontVangen.
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(Casa Verde-Chuquicamata)
W e moesten de hetekoperen platen
metde handen opnemen en ze dan doorgeven
aan de m echanische schop.Ze waren gloeiend heet,
zo zwaara1sde aarde,we waren uitgeput.
W anneerwedeplaten van hetertsvervoerden,
vieler somseen op een voet,en brak die voet,
ofop een hand,en maakte van die hand een stomp.
Dan kwamen de gringos op onsafen zeiden:
<Neem die platen vlugger op en ga dan naarhuis'.
M etveelmoeiteen om vluggernaarhuiste kunnen
dd en we watzezeiden.M aardan kwam en zeterug:

tNu werken jullieminder,dusverdienen jullieminder'.
Toen zijn wein staking gegaan,in Casa Verde.
Tien weken duurde destaking en toen we hetwerk weeropnamen,

gooiden zemijeruit,meteen voorwendsel:twaarzijnjewerktuigen?'
Kijk naardezehanden,zezijn loutereelt,
eeltgem aaktdoorhetkoper.

Luisternaarmijn hart,
hebjenietdeindrukdathetopspringt?
Hetkoperheefthetverbrijzeld
en ik kan metmoeitelopen van hiernaardaar
op zoek naarwerk,hongerig,en werk vinden doe ik niet:

hetlijktwe1ofik krom loop,
m etonzichtbare koperen platen op de rug,die me kapotm aken.

Pablo Neruda,in Canto General

Chileensem ijnwerkersaan hetwoord
Frieda H erm ans

Dekranten in * 111brengen regelmatig informatie overmoeilijkhe en en
successen in de genationaliseerde bH rijven.De <rechtse' pers luidt de
alarmklok:tde produktieisgdaald,de kostprijsgestegen'- dmachines
stuk doornalatil eid van arbeiders'- 'erisgeen gemgmeer'- <staking
van de supervisores'l.De <linkse'persontkentnietdatermoeilijkhM en
Zjn,maarschrijftdie toe aan deovergangsperiode.Zemaaktgewag van
sabotagedoorbepaaldegroepen,zevestigtdeaandachtop de vrijwo gers
die buiten hun uren gratis werken om de produktie op te voeren,op de

voordeUnidad Popular(UP)gunstige verkiezingsuitslagen in devakbonden.

Dezetegenstrijdigeberichtgevingisnormaal.DeoverwinningvandeVolksregeringheeftdeklassenstrijdnietdoenverdwijnen,integendeel.Detegenstelling tussen de burgers,wierbelangen zijn aangetast en de arbeidersz
komenduidelijkertotuiting.DerevolutieisMerzondergeweldgekomenen
heefteen democratisch regimegel stalleerd.Datbetekentdatde arbeiders-

klassedagelijkstegen dereactionairekrachten moetblijven ingaan,diealle
vrijheid vanhandelen hebben bewaard.
Om een zo duidelijk mogelijk inzichttekrijgen indezeweg naarhetsocialisme,hebbenwijeenbezoek gebrachtaandemijnen ElTenienteen Andinaendaargesprekkengehadmetarbeiders.Dezehebben natuurlijknietde
waardevan œn representatievesteekproef.Voorafhadden wijin Santiago
een gesprek met Pedro Aguirre,voorzitter van de Administratieve Raad

vandeM aatschappijE1Salvador.
Gesprek m etPedro Aguirre
Alsvoorzittervan debeheerscommissiedie deAmerikaansebeheerdersver-

vangt,ervaartAguirre de moeilijkheden die nu rijzen,als een uitdaging
voorderevoludonairekrachtenvan hetChileensevolk.Erwordtnamelijk
1 Supervisores:ingenieurs,tecu ici en dgl..

2 In Chilispreektmenvandeftrabajador',waarmeemen zoweldeTobrero',dearbeider,bedoelt a1s de intellectueel,de kunstenaar,het kaderlid,kortom iederœ n die

leeftvan wathijverdientdoorZjn werk.
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een dubbele eis gesteld:de produktie moetworden verhoogd (één van de
leuzen van deUP luidt:fook deproduktieopvoeren isrevolutie')entegeli
jk
m oeten de arbeidsverhoudingen worden veranderd.t
Hetgaathiertegelijk
om een technologische,een administratieve en œn humanitaire uitdaging.
Op technologisch en admiistratiefgebiH worden grote inspanningen ge-

daan.De plaatsen van de buitenlandse technicizijn alingenomen door
Chilenen,deproduktieisalgestegen.Nu moeten wijervoorzorgen datde
overgangvanprivébe rijfnaarstaatsbd rijfnietalleen betekentdatdeene
baasvervangen wordtdoordeandere.Demenselijkeverhoudingen in het
bedrijfmoeten grondig worden veranderd.Dearbeidersmoeten werkelijk
me ezeggenschap krijgen.Datisnietzogemakkelijkterealiseren.Dearbeiderszijn daarnietgenoeg op voorbereid.Sommige lagere kaders,die het
nieteenswaren m etde nationalisatie,veroorzaken problemen.Om deproduktietehandhaven ofte verhogen,isertuchten ordenodig.Daarmoeten

o.m.denieuw opgerichte<produktiecomité's'voorzorgen.Anderzijdsmoeten die comité's de bewuste participatie van de arbeiders stimuleren.Vele

arbeiderszouden een onmiddellijkedeelnameindewinstwensen.Devakbondenzijnimmersgewend economischeeisentestellen.Hetismoeilijkze
te doen inzien datze nu nietlanger de traditionele rolvan tegenstanders
moeten spelen'.
Over hetverschiltussen isupervisoms'.administratief personeelen arbeiders:dDe supervisores behoren totde nietpolitiek bewuste middenkaders

en verdedigenvooralhunprofessionelestatus(vroegerwerdenzijindollars
betaald,nu in escudos,hetgeen loonverliesbetekent);zeworden misbruikt
doordepolitiekeoppositie.HetgrootstedeelvanhetadministratiejpersoneelistegendeUP.Jarenlanghebben zijzich geïdentificeerd metdeAmerikaanse administratie,die haar personeelm et zorg uitbepaalde kringen

selecteerde.In deM aatschappijzitten ook een aantalmensen diedaargeplaatstzijn doordevorigeregering.Datmaaktdatderegering van deUP
nu m oet werken met kaders uit de vorige periode.De arbeiders hebben

zich a1sklasseverenigdin hun strijdvooreconomischeeisen en collectieve
arbeidsovereenkomsten.Noglangetijd zullen zijvoortgaan methetstellen
van looneisen en eisen voorde verbetering van dearbeidsvoorwaarden.Zo

dreigen zijechter de afhankelijkheidsrelatie van arbeider tot patroon te
bestendigen,terwijldesituatie toch grondiggewijzigd is'.
dDero1van de vakbonden isonverenigbaarmetdie van de produktiœ omi-

té's.De vakbonden zijn reformistisch,zeinteresseren zich alleen voor de
economischebehoeften van dearbeiders.Deproduktiecomité'sdaarentegen
houden zich ook bezigm etdedeelnamevan dearbeideraan hetbeheervan

demijnen,zijbeperken zich nietalleen totheteconomisch aspect.Toch
blijfthetbestaanvanvakbondenenpolitiekepartijenindebedrijvenonver-
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mijdelijk.Hetza1moeilijk zijn,deverschillende basisorganisaties in een
harm onische structuurvan participatieteverenigen.De vakbonden en poli-

tiekepartijen moeten zelftoteennieuw inzichtkomen en meewerken aan
de mentaliteitsverandering van de arbeiders.De voornaam ste hindernis in

hetnieuweprocesiswe1degelijk hetgebrek aanbewustzijnindearbeidersklasse.Ditmaaktdewerkelijkedeelnameenhetveranderen van demenselijkeverhoudingenin hetbedrijfmoeilijk.M aareen en anderkomttoch al
opgang.Departicipatiebegintvorm tekrijgenenleidtaltotverhogingvan
de produktie'.

Gesprekken m etarbeiders

W ebezochtendemijnmaatschappijenElTenienteen Andina,beidegelegen
inhetAndesgebergte.Eentreinvandemaatschappijbrachtonsin tweeuur
van Rancagua naar Sewell,hethoogstgelegen puntvan hetmi
jncomplex
E1Teniente'.Het laatste uur ri
jd jedoorterreinen afgebakend door de
maatschappij,onder houten tunnels die in de winter de sneeuwlawines
moeten opvangen.Eerstkom jevoorbijdesmelterijen de Tconcentrador',
om tenslottein Sewellaan tekomen,waardemijnschachten beginnen en
de mijnwerkershun huizen hebben.Hetenigepanorama van hetdorp is
rook,oud ijzer,kalebergen.LaAndinaligtop 3800m hoogte,midden in
desneeuw.Jekomterlangseen van demooistebergwegen diejejekunt
voorstellen.La Andina isœn middelgrootbedrijf (75.* 0 ton perjaar),
maarheeftgrote toekom stperspectieven.

Hoeervaren dearbeidersdeveranderingen in hetbedrijf? Vooralwatde
participatiestructuren betreft.De participatie m oetworden gdnstitutionali-

seerd op alleniveausvanhetnationaleleven en in hetbedrijfsleven.In de
genationaliseerde bedrijven zorgen daar de produktiecomité's voor.H un
taak is:de arbeidersbewustmaken van hetbelangvan desociale eigendom
van deproduktiemiddelen,zodatzijwaken overhetmateriaalen deinstallaties;middelen zoeken om deproduktiekosten te verM nderen en hierover

gesprekken bevorderen;alle arbeidersde mogelijkheid verlenen totintegrale vorming;de deelname op alle niveausbevorderen,enz..
Zesvertegenwoordigersvande arbeidersnemen deelin debeheerscom mis-

sie,hetoppersteorgaan van hetbedrijf.Dezecommissievertegenwoordigt
anderzijdsdeStaaten beschiktoverbeslissingsmacht.Haarbesluiten zijn
bindend voorallearbeiders.DeCommissiebepaaltookhetalgemenebeleid

vanhetbedrijf.Daarbijmoetzerekening houdenmetdenationaleplanifi3Metdeontginningvandezemijnwerdin1904bejonnendoordeBradenCopper

Co.metAmerikaansprivékapitaal.Tien jaarlaterglngen deaandelen overnaarde

KennecottCorporation.In 1966 kochtdeChilœnse Staat51% van deaandelen op.
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caue.Allearbeidersworden bereiktvia deAlgemeneVergaderingen vande
produktie-eenhd en en van deVergaderingen van Arbeiders.
Hoe ervaren de arbeiders deze structuren? De antwoorden van arbeiders,

vakbondsleidersendsupervisores'hebbenwegegroepeerd rond vijflema's:
devakbonden,deproduktiecomité's,dem litiekepartijen,deproduktieverhoging,dealgemene bewustwording.

1. De vakbonden.Nu de tpatroon'vertrokken is uitde genationaliseerde

bedrijven,zou men eenveranderdehoudingmogen verwachtenvandevakbonden tegenoverhetnieuwe beheer van de mijn.lsdatinderdaad het
geval?

tDevakbondstaatten dienstevan dearbeidersen moethenverdedigen bijde
patroon diehenwiluitbuiten.Zo ishetaltijd geweest'.- dvroegerhield de
vakbond zich bezig m ethetverbeteren van de arbeidsvoorwaarden.N u is dat

nietmeerzo belangrijk.Numoetbewustzijn worden gewekten gezegd datde
arbeiderm oetw erken en hetmateriaalm etZorgbehandelen.D evakbond heeft

alstaakdeproduktiestrijdteleveren'.- <Devakbondenmoeten nietverdwijnen,m aarzem oeten we1ophouden uitsluitend looneisen testellen,stakingen te
leiden.Zo heb ik hettenm inste begrepen,m aar dem eesten hebben hetzo nog
niet begrepen.D e vakbond moet een schoolworden,een organisatie die de
arbeidersop dehoogtem oethouden van alleswaterin Chiligebeurt.Vroeger,
toen weeisen stelden,vochten wetegen ded'gringos'' uitwie weallesm oesten
halen wat er uit te halen was.Nu is dat anders en we zouden dat allem aal
m oeten leren inzien. Ik heb het begrepen, want ik heb er cursussen over
gevolgd,daar heb ik datgeleerd'.

Vakbondsleidersvertellen ons:
$De nieuwe taak van devakbond zou kunnen bestaan in hetinschakelen van
ons allen in een nieuw proces.D e arbeiders hebben nu politieke m acht.W e
m oeten die m achttoepassen in de sociale sector,w aar de arbeiders deelnem en

in hetbeheervan de bedrijven,zodatdeze veranderingen alle arbeiders ten
goedekomen.Vroegerwaserstrijd,hardestrijdtegen hetkapitalisme.Nu is
ernogaltijdstrijd,maaranders:devakbonden doenvoorstellen,zeggen welke
voordelen ze wensen voor de arbeiders,en de kam eraden in hetbeheer van het

bedrijfmoeten danmaarzeggeninhoeverrezeaan dieeisen kunnen voldoen'.
çDevakbond bewaartzijn volledigeonafhankelijkheid ten opzichtevan de
nieuwestructuren.Zijn taak is:controleuitoefenen overalwatin hetbedrijf
gebeurt.Hijmoetsteedsdeveroveringenvan dearbeidersverdedigen,maarzal
natuurlijkook meewerken aan hetbevorderen van deproduktieverhoging'.
Velearbeidersen vakbondsleidersverm elden hetgebrek aan eenheid tussen

deverschillendevakbonden.lnE1Tenientebijvoorbeeld zijn er9verschillende vakbonden.W aarom?
Een vakbondsleider:'Omdathetkapitalistisch systeem daarbaatbijhad.De
grotezorg van dearbeidershierin E1Tenienteisnu hetvormen van één enkele
vakbond metarbeidersen administratiefpersoneelsam en, nietom sam en tegen
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de regering te vechten,wantde regering is op weg naar het socialism e,m aar

om waakzaam te zijn tegenoverhetimperialisme'.
Eenarbeider:<
Erzijnteveelverschillentussendevakbondenvoorarbeidersen
die voorhet administratiefpersoneel.Depolitieke ideeën lopen uiteen.Zij
komen nooitbijons,wijnooitbijhen.W ijhebben nietste winnen bijéén
gezamenlijkevakbond.W ijzullen nooitsamengaan'.
Een vakbondsleider: <Eén enkele vakbond, van arbeiders en administratief

personeel,isvooraleenstreven van debasis.Deleiderszijn hetdaarmeedikwijlsnieteens,zezijnbangdatzehunjobverliezen.Inonseerstkomend Congresgaan we daarovernlzie m aken'.

2. Deproduktiecomité's.Een vakbondsleider:
E
zodra de regering van de UP de m acht had overgenom en,ontstonden hier
vanzelf allerleiproduktiecomité'
s in alle produktiesectoren,zo maar,door de

arbeiderszelfopgericht.Maarde laatstetijd zijn deCUT (vakbond)en het
bedrijftussenbeidegekomen om anarchietevermijden.Natuurlijk moetieder
arbeiderin zijn sectie,in de smelteri
j,in deschachten,rekeninghouden met
bepaalde algemene reglementen,maarelk produktiecomité kan zelfstandig bepalen hoein iedere sectie deproduktieopgevoerd zalworden'.

Nietalle arbeiders beseffen even goed watzo'n produktiecom ité voor hen

eigenlijk betekent:
<De produktiecomité'swerken parall
elmetdevakbonden,maarzijnwe1auto-

noom.Ik begrijp hetwel,ikheb ereenfoldertjeovergelezen,maarzebegrijpenhetnognietallemaal.Velen dachtendathetcomitéhun persoonlijkvoordeel zou brengen. Ik heb begrepen dat dat niet het geval was, integendeel.

Iedereen dieheteensismetderegering,zelfsa1shijnietvoordeze regering
gestemd heeft(wantde regering heeftgezegd:tihetheeftgeen belangvanwaar
een arbeiderkomt,hetenigewatbelangheeftisdathijeen arbeideris''
),dus
iedere arbeidervoeltzich doordezeregering aangesproken.A 1sChileen heb ik
een ander Chileen, de regering, goed begrepen. En in een van de kom ende
Algemene Vergaderingen zalik dat ook zeggen'.- tzo'
n comité dientom
m ateriaalte sparen:spi
jkersbijvoorbeeldwerdenvroegerweggegooid,nu worden ze opnieuw gebruikt.D e kam eraden zeggen ons watw e te doen hebben.

En a1swijeen ideehebben,luisteren zedaarooknaar'.- <Ikdoeernietaan
m ee.Ik werk hier alachtuur en dan ga i
k naarhuis.Zijvergaderen onder
elkaar.Die comité'smoeten ervoorzorgen datallesgoed gaaten daterniets
m isloopt'.

3. Depolidekepartijen.Bewustmaking,dconcientin ciôn',moetdeparticipatie van de arbeider aan hetrevolutionaire proces stimuleren.Deze taak

wordtvooralwaargenomen door de militanten van de politieke partijen,
metallegevaren vandien.Hoehandelen dezem litiekepartijen binnen het
koperbHrijf?Hoereageren dearbeiderserop?
Een vakbondsleider:çD e politieke kaders vallen m in of meer sam en m etdie

van devakbond.Vroegerwerd een vakbondsleidergekozen doorzijn kame-
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raden en zijn politiekepartijzorgdevoorzijn scholing.Maareen communist
konzich in hetbedrijfnooita1szodaniglatenkennen.A1shijnaardevergaderingen van zijn partijging,mochtniemand datweten.Nu hoefthijzich niet
meerteverbergen.Overalwaarmilitantenzijn wordennieuwecellengevormd.
Zo gaan dekam eraden zich steedsmeerinschakelen in hetrevolutionaire PrO-

cesenwordenzijsteedsbewuster'.- (Erbestaan nogwe1conflictentussen de
verschillende partijen binnen hetbedrijf.Wie za1demachtkrijgen over de
arbeidersbeweging? M aar niet meer zoals vroeger.W e beschouwen elkaar niet

meera1svijanden,eerdera1stwistendebroeders.Elkepartijvoerthaareigen
propaganda,m aarallem aalinspireren zezich aan hetzelfdeprogram m avan de

UP.Zevechten allemaaltegen dezelfdevijand'.
Een supervisor van La Andina houdtereen andere opinie op na:

dDeCUP'S(ComitésUnidadPopular)bestaan uitmensendiepasbijdeUP zijn
aangesloten.Ze gedragen zich opportunistisch en oneerli
jk.Datvloeitzeker

voortuithun bruuskeveranderingvan politiekeideologie. Zespreken van deel-

namein destrijdvoorproduktieverhoging,maarterwijlwijhierboven totaan
onzehalsin dem odderzitten,overuren m aken die nietworden betaald, lopen

zijrond zonderietsproduktiefste doen'.

Ook overdepolitiekeopinievrijheidbestaantegenstrijdigemeningen.
Een arbeidervan E1Teniente:tHierisdeU P in dem eerderheid en deanderen
houden hun mond.A1s ik van de Partido N acional(rechts)ofvan deChristen-

democratenzouzijn,zou ikookmijnmondhouden.Doeikdatniet,danword
ik geboycot'.Een andere:EHierkan iedereen vrijzeggenwathijdenkt.Erzijn
hierkam eraden dieniettotde UP behoren. Zi
jhebben geen enkelprobleem.
Iederisvrij.Ikben hetnieteensmeteen heleboeldingen diehiergebeuren
heb heelveelkritiek, m aar ik kan dat allem aal zeggen in de Algem ene V erga,
dering'.

W atdeuiterstlinksepartijenbetreft,dieheelactiefzijnop hetplattelanden
in de slumsvan de steden,zegteen vakbondsleider:

tTotnu toeisdeM IR (M ovimento de IzquierdaRevolucionaria)hiernietdoor-

gedrongen;de arbeiderswillen van die uiterstlinkse groepenni
etsweten.Wij,

kameraden-arbeiders,hebben jarenlang moetenvechten om eenVolksregering
aan hetbewind te krijgen,een regeringvan de arbeiders.Nu moetdeM IR ons
nietkom en vertellen hoem en een volksregering aan hetbewind m oetbrengen

o
gfhoewijmoeten strijden.Datkunnenwijhun zelfwe1vertellen. Zijhebben
een eeltophun handenzoalswij.A1szeergensvastevoetkrijgen,dan alleen
om datze profiteren van hetfeitdatde compaherosideologisch niets weten'.

4. Produktieverhoging.De UP staat voor een dubbele uitdaging:de pro-

duktiemoetwordenopgevoerd en tegelijk moeten dearbeidersparticipatie
krijgen.Hetenekaninstrijdkomenmethetandere, hetene kan hetandere
op de achtergrond schuiven. De verhoging van de produktie hangtoveri-

gensnietuitsluitend afvandearbeidersenhunbewustzijn.Erkomen technische problemen bijkijken,men heeftafte rekenen metsabotage van
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oppositiegroem n,de mijnen die de Amerikanen achterlieten verkeren in
slechtestaat,machineonderdelenmoeten nog steedsuitdeVerenigde Staten

komen,enz..In ElTenienteisdeproduktieditjaargdaald vanwegeeen
aantaltechnischeproblemen.Indeanderemijneniszegestegen.W atdenkt
de arbeideroverdeze aspecten en problem en?

<Ikwistnietdatdeproduktiehiergedaald was.W fjhebben deproduktiedoen
stijgen.Alszegedaald is,dan isdattewijten aan <tbuiten''(desmelterij).Wij
werken hier harder dan ooit'.- $A1s de produktie gedaald is,dan is dat te

wijten aan alleswatdeAmerikanen hierachtergelaten hebben'.- (Deeerste
m aanden was deproduktie m isschien lager.Erwassabotage'.- &A11e kam eraden hebben gedaan watzekonden om deproduktie op te voeren.Iederwaakt
overdeanderen.D eluilakken worden op hetmat
jegeroepen in hetproduktiecomité.W e houden eA ele beambten en supervisoresin de gaten,dat ze ons

nietboycotten'.- tDesupervisoreszijnin stakinggeweestenindietijdhebben
wijdeproduktieverhoogd!We wilden hun laten zien datweze nietnodig
hebben'.

Een supervisorvanLaAndina(vôôrdestaking):
<Destrijd voorde produktie werd hiergevoerd meteen technisch bekwame

equipe,diewerktemetveelplichtsbesef,ineenuitstekendklimaatvanweder-

zlldsvertrouwen en eerbied.In geen enkelmijncentrum van hetland isde
politiek van de regering om de arbeiderstedoen deelnemen in hetproduktie-

proceszoloedgeslaagdalshier.Wehebbendaarallemaalaanmeegewerkt,
zowel arbelders alssupervisores'.

Sabotageen provocatiezijn indemijnen dagelijksekost.DatditmetpolitiekebM oelingengebeurt,isduidelijk.EenvakbondsleidervanE1Teniente:
<onzichtbare handen trachten de produktie te boycotten.W e kunnen niem and

ersoonlijkbeschuldigen,maarwewetendatergroepenzijn enzelfsorganisatles.W eweten datdebeweging Patriay Libertad (uiterstrechts)invloed heeft
in de <<Ro1Especial''(datzijn allemensen dievroegerin dollarswerden betaald).Onlangs hadden we problemen met de ttespesadores'',heel gevoelige

machineswaarin de koperbrijdikkerwordtgemaakt.Valtdaareen vreemd
voorwerpin,dan stoktdemachine.Diedingenkunnenernatuurlijk peronge1uk in vallen,m aar hetleek m eerop sabotage.Ook de nieuwe m achines,nog

gebouwddoordeBraden,doenaansabotageoplangetermijndenken.Hoewas
hetmogelijkinvesteringentedoenmetzoweinigplanning?Wijdragenernude
gevolgenvan.Zehebbenbijvoorbeeldmachinesgebouwddieveelwaternodig
hebben,maarerishierbijnageen water.Enkeledagen geleden heeftiemand
geprobeerdderubberentransportband doortesnijden:debandwas3cm ingesneden aan beidekanten.Een arbeiderdiezo'
n band zou willen vernielen,zou

hem ineenshebbendoorgesneden.Nuwasdebedoeling duidelijk datdieband
hetpas enkele uren later zou begeven,eensoorttijdbom'.
Arbeiders:<Erwaseen tijd dat er in hetgroot gesaboteerd &verd en openlijk.
Devroegerebuenzijnmethetbesteertsgaanlopen.Houten afvalhebben ze
overal laten liggen.D at m oeten w e nu eerst allem aal opruim en om voort te

kunnenwerken'.- tDemeestesupewisoreszijn rechtsen,zien dekapitalisten
naardeogen.Zehebben onsalvaak geboycot.Delaatstetijdwordthetwat
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rustiger.Zehebben blijkbaaringezien dathetnutteloosistevechten tegen de
grote meerderheid van dearbeiders'.

5. Algemeen bewustzijn.ln de arbeidersklasse en de vakbonden bestaan
dusnog altijd tegenstellingen.Degraad van bewustzijnisnietbijiedereen
dezelfde.NuChilizelfoverzijnkoperbeschikt,hadden velen verwachtdat
datdirectloonsverhoging mee zou brengen.M aarde algemene problemen

van hetlandmaken datonmogelijk:deprijsvan hetkom rop dewereldmarktiszelfsgedaald.Heeftde mijnarbeider ook oog voorde algemene
belangen van hetland?Zien zijzichzelfa1sœn geprivilegieerde groep (ze
verdienen meerdan de meestefabrieksarbeiders)? Zijn zijbewustin een
nieuw proceste leven?
dErishiernietsveranderd.Allesiszoalsvroeger'.- <W e produceren m eer,nu
zouden wijook meermoeten verdienen.D at is norm aal.Zolang ze dat niet

verstaan,zullen we altijd luilakken blijven.DatChilischulden heeft,isonze

schuld niet.Datisde schuld van één enkeleklasse,dievroegeralle privileges
had.De revolutie kan toch nietalle offersop de arbeidersschuiven'.- (Om
meer te produceren m oetm en eerstm eer verdienen'.- d
W aarom zou er geen

geld zijn voorloonsverhoging?Vroegerwerden een hoop mensen in dollars
betaald;wat daarmee nu wordtuitgespaard,kan naar ons gaan'.

Vakbondsleidersgetuigen somsvan œn meeralgemœn bewustzijn:
CW iJ
-willen geen geprivi
legieerdegroep zi
jn.Datzegtdereactionairepersvan
ons.Onze stri
jdisaltijdeen strijdtegenhetimperialismegeweesten elkeover-

winningdiewijopdatgebied hebben geboekt,waseen overwinning voorhet
hele land.Op hetogenblik mogen wijnietverdergaan dan watde regering
en hetland kunnen toestaan.Elkeverovering dieverdergaat,isgeen overwinning meer voor hethele land.D an handelen w e tegen de belangen van de
anderearbeiders'.- <Erbestaan tegenstellingen tussen de arbeidersonderling,
tussen de arbeiders en de beambten.Heelweinig arbeiders willen het houden

zoalsvroeger,zezijn bijnaallemaalvoorverandering.Maarsommigenhebben
nognietbegrepen waadn dieverandering bestaat,datde menselijkeverhoudingen m oeten veranderen,voor iedereen'.

Een vakbondsleidervan hetadministratiefpersoneelin LaAndina overhet

bewustzijn van desupervisores:
<Een twintigtalsupervisores nem en nu ook deelaan de vakbond. Zoverdwi
jnt
stilaan de negatieve indruk die een groep van hen gelaten had na de staking.

Diegeblevenzijnnadestaking,zijn geblevenuitvaderlandsliefde.Zekunnen
meerverdieneninhetbuitenland.Nuzijndeverhoudingensterkverbeterd'.
Een supervisorvan La Andina daarentegen:

ENadestakingzi
jn ervelenvan onsontslagen.Diegebleven zijn,du>en niet
meeropenlijkoverderegeringspreken.Erzijn mensen ontslagen diedatniet
verdienden.M inder bekwam e technici hebben hun plaats ingenom en. H un

enigeverdiensteisdatzelidzijnvan deUP.Erzijn erbijvan wieikweetdat
zeverledenjaartegendeUP hebbengestemd.Opportunisten.Datisgevaarlijk,
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ook voordeU P.Zelfwerk ik voortzonderveelgeestdrift.Op heteind van het

jaargaan ervelenweg.Alsingenieuren tecu icuskrijg jeveelmooieaanbiedingen in hetbuitei and'.

W iehoudtzich bezig mettbewustzijnsvorming'in demijn?Watdoen de
vakbonden ervoor? De politiekepartijen?
tDevakbondkomtnaaronsen deeltonseen en andermee;wijmoeten maar
zienwatweervanverstaan.Wezijngewendonswerktedoen,andersniets'.dDevakbondsleidersinteresseren zich alleen voordejob dieze in de wacht
moeten slepen.H ebben ze die,dan houden ze zich metonsnietm eerbezig.

Ik benvan deUP,maarik kanuzeggendaterdingenzijndieslechtgaan.Ze
willen dat we de produktie verhogen, m aar leveren ons geen m ateriaal. Een

hoop bureaucraten'.- <Elkeweekkomenweeenkwartiertjesamen,zeleggen
onsdan uithoedezaken in elkaarzitten.Vroegergebeurdedatnooit.Zo iser

inE1Tenientebijvoorbeeldnietgenoegwater,daarwistenwevroegernietsvan.
Hetbedrijfgeeftonsook een weekblad,zo weten wijwateraan dehand is,
ook elders'.

dvroegerwensten velen niettoetetreden toteen politiekepartijen durfden

geen politieketeksten lezen:deoligarchiehad hen bang gem aaktvooricom munism e'en Epolitiek'. M aar nu ze zien dat er echt iets verandert,dat het program m a van de U P wordt uitgevoerd,gaan steeds m eer m ensen zich ervoor
interesseren.W e kuM en nu ook <linkse'kranten lezen,vroeger kwam en die

nooitinhetmijndorp.Enkelenbeginnenmarxistischetekstentelezen'.- EHier
inhetbedrijfbestaaternoggeen onderrichtinpolitiekezaken,maareriseen
krant,EldespertadorMinero (hetontwakenvandemijnwerker)waarin arbeidersschrijven en anderen aan bewustzijnsvorming doen'.- <overdrie,vier
jaar.hebbendearbeiderszich volledigin hetprocesingeschakeld'.

Om te besluiten

Een traditie van strijd,hetgevoeluitgebuit te worden,zijn handen en
longen teverkom n voorenkele pesos,degewoonteneergeslagen teworden
zodram en ietsanderswi1dan werken,gehoorzamev enzwi
jgen,dewetenschap dateigen initiatiefnergenstoe dient:generatieslang is dithetenige

bewustzijn geweestvan dezemensen.Hetisduidelijk datdatnietin één
jaarkan veranderen.Departicipatievan dearbeiderisaarzelend,detaak
van devakbond isnog nietduidelijk opnieuw bepaald,de technicistaan
vooreen moeilijke overgangsperiode,depolitieke partijen treden schoorvoetend uitde schaduw.

Ook deoverheid aarzelt:produktieofdeelname? Op langetermijn sluiten
dietweeelkaarnietuikintegendeel.Opkortetermijnmoetechtereenmoeilijk evenwichtworden gezocht.Hetgevaar,datteveelaandachtwordtbesteH aan deproduktieen datde participatiestructuren van bovenafworden
opgelegd,isnietdenkbeeldig.
De Chileense weg naarhetsocialism eiseen moeizameweg.M aarvoorwat
erree sgerealiseerd is,kan niemand de ogen sluiten.

D uitse ,O stpolitik,van 1919-1970 *
L.L.S.Bartalits

I

De Duitse buitenlandse staatkunde werd in de jaren twintig gekarakteriseerd door hetstreven naar hetherstel van de verloren positie als grote
m ogendheid in Europa.Doordegeheime sam enwerking tussen Reichswehr
en hetRode Leger werd hetvoeren van een actieve,tegen Polen gerichte,

buitenlandsepolitiek vergemakkelijkt.ln Berlijnachttemen hetherstelvan
degemeenschappelijkegrenstussenDuitslanden Sovjet-Ruslandvoorwaardevoordeversterking van beide mogendheden.

G n militairbondgenootschapmetSovjet-Ruslandwashetbestemiddelom
hetPoolse en Tsjechoslowaakse <vraagstuk'in overeenstemming metde
Duitsebelangenoptelossen.Bovendiendachtmen inBerlijn datdaardoor
de herziening van hetverdrag van Versailles afgedwongen kon wordenl.
Hetgrotekeerpuntin de Duits-Russische betrekkingen kwam eerstin 1922
alsgevolg van deondertekening van hetverdrag van Rapallo;ondankshet
demonstratieve karakter van deze overeenkom st betekende deze niet de

eenzijdigeoriëntatievan de Duitse m litiek op hetOosten.Veelmeerwas
ditakkoord een tAktderNotwehr'om nietgeheelaan deW estelijkemogendheden uitgeleverd tezijnz.Diteerstenaoorlogsezelfstandige politieke
handelen van Duitsland werd door hetin 1926 ondertekende verdrag van

Berlijn gevolgd.
Hetin 1925 ondertekendeverdrag van Locarno metde vijanden uitde
eerste wereldoorlog garandeerdehetbehoud van de statusquo en devrede
in Europa en vormdevoorDuitsland de eerste stap op weg van hetherstel

van zijn positiealsgrotemogendheid ophetcontinent.Deddefacto'erken+ Enigubeschouwingen op grond van de publikatiesvan Hans-Adolf Jacobsen, M isstrauische Nachbarn. Deutsche Ostpolitik 1919 -1970, Droste Verlag, Dûsseldorf,

1971,504 pp.,DM.25,
- ;van P.W .Fabry,Die Sowjetunion und das Drîtte Reich,

Seewald Verlag,Stuttgart,1971,485 pp.,DM .45,- ;en van D.Cycon, Es gehtum
die Bundesrepublik.Ein kritische W ertung der Aussenpolîtik W illy Brandts, Seewald
Verlag,Stuttgart:1971,300 pp.,D M .22,
-.
1 Cf.R.W ohlfell,Reichswehr und Republik 1918 -1933,Frankfurt, 1970.

2 Cf.H.G.Linke,Deutsch-sowjetîscheBeziehungen bisRapallo,Köln.1970.
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ning van dewestgrenzen van Duitsland betekendeechterniet,datBerlijn
zijn strevenmetbetrekkingtotdeherziening van deoostgrenzen had opgegeven.

MiisterStresemann geloofdeaan demogelijkheid Polen doormiddelvan
economischedruk te dwingen tothetteruggeven van de corridornaarOost-

Pruisen.Deverdragen van Rapallo en Berlijn moesten deverwezenlijking
van deze doelstelling vergemakkelijken.Ook tijdensde diplomatieke besprekingen overDuitslands toetreding totde Volkerenbond slaagde m inis-

terStresemannerin,devrijheid vanhandelenvanderijksregeringophet
terrein van haar Oostpolitiek niette laten beperken3.
ln Duitsland zelf heerste verdeeldheid tussen verschzende belangengroe-

m n overdetostm litik'en in hetbijzonderwatbetreftde samenwerking
tussenDuitslanden Sovjet-Rusland.Delegerleiding,hetdAuswârtigesAmt'
envertegenwoordigersvanhetbd rijfslevenkeurden depolitiekeen economische spmenwerking metde Sovjet-unie goH ,terwijlonder andere de
sociaal-democraten en kerkelijkehoogwaardigheidsbekld erseen oriëntatie
op hetwesten,in casu Frankrijken Groot-Brittannië,alsconditio sinequa
non beschouwden voorde actieveDuitse buitenlandse politiek4.

De op samenwerking met de Sovjet-unie gebaseerde G litse tostpolitik'
werdnaHitlersmachtsaanvaardingin 1933gewijzgd.DuitslandsdBriickenstellung'tussen Oosten W estwerd opgeheven.Terwijl de buitenlandse
politiek van de W eimar-republiek door de Brits-Franse garantie van de

westgrenzen en een samenwerking metde Sovjet-unie gekarakteriseerd
was,maakte Hitler de betrekkingen metde Sovjet-unie geleidelijk aan
losser.Tevensvolgdehijeen politiek van toenadering totPolen.Op 26
januari1934 werd hetDuits-poolseniet-aanvalsverdrag geslotens@Alsantwoord sloten Frankrijk,Tsjechoslowakije en de Sovjet-unie in 1935 œn
bondgenootschapB.
Sinds1935legdeHitlermetsteedsm eersuccesdenadruk op dem sitievan

Duitsland in CentraalEuropaa1sbolwerk tegen hetbolsjevisme.Een van
zijnscherpsterH evoeringentegenhetcommunismehield hijop deReichsparteitag in datjaar.Hetuitbreken van deSpaanseburgeroorlog in 1936
bood derijksregering een welkomegelegenheid om Duitslandsdefensieve
roltegen het expansiestreven van hetwereldcom munisme te onderstrepen
en de belangstelling van de wereldopinie te richten op de verdediging van

EuropadoorDuitsland en zijn bondgenoten.Hetin september 1936 met
3 Cf.H.L.Dijck,WeimarGermany cn#SovietRussla 1926-1933,New York,1966.

4 Cf.W .Laqueur,D eutschland und R ussland,Berlin, 1965.

5 Cf.K.H.Niclauss,DieSowletunlon und HitlersMachtergreifung,Bonn,1966.
6 Cf.H .A .Jacobsen, National-sozialîstische Aussenpolîtik 1933 -1938, Frankfurt,
1968.
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Japan en in 1937 metItalië gesloten anti-cominternpactwas een m anifestatie van hetmilitante anti-comm unisme van deze regeringenT.
ln tegenstelling totHitlersanti-communistisch programma wilde Von Neu-

ra1 de z> .Rapallo-politiek voortzetten.Daarom hield hijin 1933 een
arrangementmetPolen noch voormogelijk noch voorwenselijk.Volgens
de fReichsaussenminister'm oestde Rapallo-politiek voortgezetworden,al

washetmaaromdatdeSovjet-uniedegrootsteafnemerwasvandeDuitse
industriële produkten.

De dostpolitik'werd echterna januari 1933 nietmeer door gematigde
m litici en hoge functionarissen van het <Auswërtiges Amt' bepaald.De
beslissingen werden in de dDienststellen'van de NSDAP en in hettReichspropagandam inisterium'genomen.Deze tweeorganisatiesvertegenwoordigen echterverschillendeconceptiesmetbetrekking totdeOost-Europapolitiek.Alfred Rosenberg verklaarde red sin 1938 datop hetterrein van de
Ruslandpolitiek geen <planmëssigeLinie'gevolgd werd.DetReichsleiter'en
latereministervoorde bezette dostgebiete'waarschuwdedusreedsin 1938

voor œn mogelijke competentiechaosop hetterrein van de <ostpolitik'.
Zijn voorstelvan juni1938,om in hetbelang van een çeinheitliche Bearbeitung und Bewertung der ösiich mitdem Bolschewismus verbundenen

Probleme'een<zentralstelle'voordepartijen rijksregeringtecreëren,werd
nietverwezenlijkt.
Na deDuitse aanvalop deSovjet-unie in 1941 wasde doorRosenberg
voorspelde com petentiechaos inderdaad een feitgeworden.Geen tDienststelle'van de staatofvan deNSDAP had overdedetailsvan een toekom-

stigetNeuordnung'van Europa en overeenverdeling van de Sovjet-unie
consequentdoorgedacht.
Intussen behaalde Hitlerhetenesuccesna hetandereop hetterrein van de

buitenlandsepolitiek.NadetAnschluss'metOostenrijkin maart1938concentreerde hijzich op het<Tsjechoslowaakse probleem' Hijslaagde erin
m etM ussolini'shulp hetverdrag van M iinchen aftedwingen op 29 augus-

tus 1938.Daarmee was een belangrijk bolwerk op weg naarhetoosten
gevallen.Ookdezedoordewestelijkemogendhedengod gekeurdestap van
H itler vormde slechts weer een uitgangspunt voor een nieuwe expansie,

terwijlde SudetenduitsersvoorHitler een instrument vormden om zijn
einddoelteverwezenlijken8.Kortna debezetting van Praag op 15 maart
1939 begon de Duitse diplomatieke campagne tegen Polen.
Sinds1935 oefendeHitlermin ofm eerintensievedruk op W arschau uitom
7 Cf.Th.Sommer,Deutschland und Jt
zpca zwischen den M k hten 1935-1940, Tûbbingen,1962.
8 Cf. H.A.Jacobsen, M isstraurische Nachbarn, Deutsche Ostpolitik 1919 -1970.
Analysen !/n# Dokumente,Dûsseldorf,1970.

458

L.L.S.Bartalits

een gemœnschappelijke strijd tegen de Sovjet-unie tevoeren.Hijmoest
echterzijn po#ngen begin 1939 opgeven,omdatde Poolseleiderserniet
aandachten zich totinstrumenten van deagressievenationaal-socialistische
politiek te laten degradereng.Bovendien hoopte men in Poolse regerings-

kringen a1stdritteKraft'in Europa een onafhankelijkepolitiek tekunnen
voeren.Daarom wezen zijnietalleen Hitlersvoorstelinzake een gemeenschapmlijkestrijd tegen deSovjet-unie af,maar evenœnszijn voorstel
vooreen 'vreedzam eoplossing'van devraagstukken van Danzig en decor-

ridor.Tegelijkertijd verklaarden de Britse en Franse regeringen dat zij
bereid waren dep enzen van Polen tegaranderen.Hitlersantwoord wasde
opzegging van hetBrits-Duitse marine-akkoord,hetPools-Duitse niet-aan-

valsverdragvan 1934en,nadathetM emelgebied bijhet<GrootduitseRijk'
wasingelijfd,hetsluiten van een militaireovereenkomstmetltalië.
Intussen onderhandelden deDuitsersin M oskou om tegen Polen de vrije
hand tekrijgen.Vrijweldirectnahetbegin van degeheime diplomatieke
besprekingen verklaarden de Russen zich bereid tot een militaire samenwerking met de Duitsers tegen Polen.In tegenstelling tot de Britse en
Franseregeringen aarzeldeHitlergeen ogenblik om dedoorStalin gevraag-

deprijstebetalen,teweten:erkenning van deinvloM van de Sovjet-uie
in de Baltische landen, in Oost-polen en in Bessarabië. De succesvolle
afsluiting van deze besprekingen werd gemarkeerd doorhetdoorM olotov
en Von Ribbentrop in M oskou ondertekende niet-aanvalsverdrag tussen

Duitsland en deSovjet-unie.Duitsland gafdaarmeeOost-Europa gedeeltelijk aan het<communisme'prijs.Metandere woorden,Hitler was de
gangmakervan zijn grootsteideologische tegenstanderin Europa gewordenlo.DeSovjet-unie,dietot1938allemoeitehadgedaanom doormiddel
van de totstandkoming van œn Europees collectief veiligheidssysteem de
omsingeling door de fascistische mogendheden te ontlopen,ondersteunde
Nazi-Duitsland totde zomer van 1941 door middel van leveranties van

belangrijke grondstoffen.
Inhetkadervanzijnpolitiek om detvormachtstellung'vanhetDerdeRijk
9 Cf.H.Graml,Europazwîschenden Krîeqen,Mûnchen,1969.
10VolgensFabryplandeHitleraanvankelilkgeenoorlogtelendeSovjet-unie.tDie
antibolschewistische Propaganda diente ihm m ehr dazu,polltisches Kapitalherauszuschlagen,sein Vorgehen gegen die Juden zu tarnen,Sympathien fiir das Dritte
Reich zu wecken'en tenslotte çzugestândnisse im W esten zu erlangen'.Het op 23
augustus 1939 ondertekende verdrag tussen Von Ribbentrop en Stalin beschouwt

Fabg zeerterechta1shetstartseinvoordeaanvalop Polen.Deauteurslaagdeer
ooklntebewijzen,datHitlers<polen-Krieg mitvollem W issen undZustimmung des
Kremlsedolgte'.Inzijn hoofdstuktErwerbsgemeinschaftaufZeit'citeerthijdevool
debrandstofvoorziening verantwoordelijkeKwaoermeester-generaalW agnermetde

woorden tDerAbschlussdiesesVertrageshatunstatichlichjerettet.O%edieSowjetunion konnteHitlerseinen Krieg wederpolitisch noch wlrtschaftlich fûhren'.
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in M idden- en W est-Europa streefde Hitler een militaire alliantie metde

Sovjet-uniena.Eerstnahetbezoekvan M olotov aan Berlijnin november
1940 manifesteerde zich duidelijk,vol
gens Fabrysdat (esnicht gelingen
konnte,die widersprechenden Zielsetzungen unter ein Dach zu bringen'.

Daarom beslootHitlerstoenhijernietin slaagdeGroot-Brittanniëde stilzwijgende erkenning van zijn veroveringen af te dwingen,Europa onder
zijn leiding teconsolideren,n1.:de dNeuordnung'van hetcontinentin de
geestvan denationaal-socialistischeideolo#edoormiddelvan geweld te
voltooien.

M etdegeplandeveldtochttegen deSovjet-uieheeftzich dekwalitatieve
omkeervan de oorlog totradicalisering en ideologisering voltrokken.In de

ogen van Hitleren zijn medewerkerswasdekomendeoorlog in hetOosten
fmehralsnurein KampfderW affen'.Hetging hierom een conflicttussen
twee tegenover elkaar staande wereldbeschouwingenll.

In deveronderstellingdatook deSovjet-unie in een snelleveldtochtveroverd kon worden,ontwierpen deDuitse leidersgeen plannen om de Sov-

jet-uniemetmedewerking van de Russen,Oekraïnersen anderevolkeren
teverslaan enhetland van hettbolsjevistische systeem'tebevrijden.Veel
m eer leidde de nationaal-socialistische bezettingspolitiek die catastrofale

ontwikkelingin hetOosten indietenslottebeslissend heeftbijgedragen tot
demilitairenederlaagvanDuitslandendebetrekkingen metdeSovjet-unie
vooraltijd meteenzwarehypotheek heeftbelast.
Samenvattend m ag denationaal-socialistische <ostpolitik'alseen voorbeeld
van modern barbarisme worden gekarakteriseerd.Deze politiek heeftde
Duitse betrekkingen m et de volkeren van Oost-Europa zeer negatief be-

invlod en e1kverzoek vandeBondsrepubliek om dewederzijdsecontacten
tenormaliseren langetijd nagenoeg onmogelijk gemaakt.
11

Na de onvoorwaardelijke capitulatie was de verantwoordelijkheid voor
Duitsland een aangelegenheid van de viergrotemogendheden.Terwijlde
westelijkegeallieerden hetuniverseleprincipederdemocratiealsdoelvoorstellingvertegenwoordigden,maaktedeSovjet-unievan degunstigehistorische situatie gebruik om haar m arxistisch-leninistisch ordeingssysteem
doorm iddelvan hethanteren van revolutionaire methoden te verbreiden.
Dedoorde Am erikanen verwachte 'enewereld'aan heteindevan detweede wereldoorlog bestond dusniet.Vanaf1946zich verscherm nde tegenstel-

lingen en het bijhet uitbreken van de oorlog in Korea culminerende
11 Cf.A.Hillgnlber,HitlersStrategie.Politik und Krîegfiihrung 1940-1941.Frankfurt, 1965.
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Oost-W estconflict metW ashington en M oskou als antagonistische centra

maakteneenoplossingvanhetDuitsevraagstukonmogelijk.
NaarallewaarschijnlijkheidwildendeRussenineenofanderevorm Duitsland a1s een politieke en economische eenheid handhaven.Hun m litiek
moestechtermislukken vanwege deœ onomische,poliiekeen ideologische
tegenstellingen en hetdaaruitresulterendewantrouwen tussen de geallieerden.Rekening houdende metdeze achtergronden had de door Adenauer

gevoerde'Ostpolitik'van wantrouwen tegenoverdeSovjet-unieeen consequenteafwijzingvanhetcommunismetotgevolg.Deplannenvan degeallieerden,dieWest-Duitsland ineenwestelijk alliantiesysteem wildenintegreren,stemden dusm etde voorstellingen van de toenmalige bondskanselier
OVCCCCn.

Om de geloofwaardigheid van zijn Westm litiek nietin gevaartebrengen,
zag Adenauerafvan een actievetostpoli
tik'.Om dezerd en weeshijver-

moedelijk ookhetSovjetvoorstelvan 10 maart1952af,waarineen vrdesverdrag met Duitsland werd aangeboden.Ook Adenauersbezoek aan de

Sovjet-uniein september 1955 en deresultaten daarvan - vrijlating van
de Duitse krijgsgevangenen,aanknoping van diplomatieke betrekkingen
tussen Bonn en M oskou - bleven een tussenspelin de grotepolitiekecontext.

Deze politiekecontextomvatte als een van de belangrijkste formulesde
politiek vande<kracht'tegen hetcommunistischeblok.Natuurlijk kon er
geen sprakezijnvan eenW estduitsem litiekvan fkracht',maarslechtsvan
efngemeenschappelijkewestelijkepolitiek diezich ophetpotentieelvande
Verenigde Staten baseerde.Niettoevallig was Konrad Adenauer bevriend
met J.F.Dulles. Naar de voorstelling van de toenmalige Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken m oest een militair sterk en economisch

welvarend W est-Europadebindingen tussen deSovjet-unieen haarfsatellieten'losser maken. Naar analogie hoopte Adenauer door middel van
W estintegratie van de Bondsrepubliek ook de Duitse hereniging tekunnen

bereiken.M etanderewoordentbevrijding'vandeDDR van decommunistische overheersinglz.
Op 13 augustus 1961 maakte W alter Ulbricht methetopbouwen van de

muurdwarsdoorBerlijneen symbolischeindeaandenaoorlogseDuitseen
internationale politiek.De definitieve integratie van beide Duitslanden in

een westelijk en in een oostelijk alliantiesysteem werd een feit.Duitsland
wasverdeeld en zou datgeruimetijd blijven.Deregering van Adenauer
vertegenwoordigde daarentegen nog steM sde opvatting,dateen echte ontspanning tussen Oosten W estin Europa slechts dan zou worden bereikt
12 Cf. G.W ettig,Entmilitarisierung und Gfc#erhcwc//nung Deutschlands, Mùnchen,1967.
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indien nietalleen desymptomen,m aarook de oorzaken van deze spanning,
bv.deverdeling van Duitsland,uitdeweg werden geruimd.Om de weste-

lijkelanden en destaten van dederdewereld tenminsteaftehouden van
een de facto toteen de jure erkenning van de statusquo over te gaan
klemde Bonn zich vast aan het oude instrum entarium :H allstein-doctrine,
dAlleinvertretungs-Anspruch', niet-erkenning van de Oder-Neisse grens,
CnZ..

Rekening houdende met de veranderde internationale situatie kwamen
echter sinds 1963 nieuwe impulsen van minister van buitenlandse zaken
Schröder op het terrein van de tostpolitik'.Deze bewindsman leidde de
zgn.politiek van beweging in;bruggen te slaan naar Oost-Europa om de
DDR binnen hetsocialistischeblok teisoleren.W eliswaarwilde ook Schröderde ileenvertegenwoordigingsaanspraak van deBondsrepubliek nietop-

geven,maarhijpleitte ervoor,de Hallstein-doctrine nietmeerzo starte
handhaven.Vooralop hetterrein van dehandelsbetrekkingen,resp.econo-

mischeentechnologische samenwerking,werden tijdenszijn ambtsperiode
bilaterale relatiesmetde socialistischelanden verbeterd.De belangrijkste
resultaten van deze politiek waren de uitwisseling van handelsmissies met

Polen in september 1963,metRoemeniëin maart1964,metHongarijein
juli1964 en tenslottemetBulgarijein oktober 1964.
In zijn regeringsverklaring van 13 december 1966 toonde bondskanselier
Kiesingerzich bereid tothetvoeren van een m eer realistische <ostpolitik'.
Erbegon œn druk diplomatiek verkeertussen Bonn en verschzende Oost-

europese hoofdsteden.In januari 1967 reisde staatssecretaris Lahr naar
Hongarije.Indezomervan 1967brachtEgonBahreen bezoek aan Praag.
Een van de resultaten van ditbezoek wasde uitwisseling van handelsmis-

siesmetTsjechoslowakije.
Ook op ministerieelniveau werd de zgn. bezoekdiplomatieeen belangrijke
factor in de ontspanning.M ii ster van buitenlandse zaken Brandt vloog

bijvoorbeeld naar Roemenië en in de zomervan 1968 naar Joegoslavië.
Om gekeerd brachten de plaatsvervangend ministervan buitenlandse zaken

vanBulgarijeen deRoemeenseministervanbuitenlandsezaken,Manescu,
bezoeken aan Bonn.Devolgendestap wasdeaanknoping van diplomatieke
betrekkingen metRoem eniëin 1967 en metJoegoslavië in 1968.
In beidegevallen werd de Hallstein-doctrineomzeild metdeZgn.tGeburtsfehler'-theorie. Bonn verklaarde dat de Oosteuropese landen tijdens de

jarenvijftigdoorhunafhankelijkheidvanM oskounietanderskondendoen
dan de DDR erkennen.Daarentegen beoogde deH allstein-doctrinedie lan-

den te straffen die vrijwillig de DDR hadden erkend.Deze achterdeur
maaktedeaccrMiteringmogelijkvan RoemeenseenJoegoslavischeambassadeursin Bonn.

Ook op andere gebieden deH de regering van degrote coalitie moeite om
de politieke betrekkingen m etde socialistische landen te verbeteren.Bonn
bood opnieuw uitwisseling van wederzijdse tGewaltverzcht'-verkaringen
aan.Ditzou vooraltegenoverPolen een voor beide regeringen aanvaard-

bare weg openen.ln april1968 schreef Brandtdatdoor een wederzijds
afzien van geweld de Poolse grenzen konden worden erkend,toter een
definitieve vredesregeling zou komen.Ook tegenover M oskou nam Bonn

hetinitiatief.ln juli1967 kwam eenlang gesprek tussen BrandtenZarapkin totstand.In 14 punten werden demogelijke onderhandelingsobjecten
tussen de Bondsrepubliek en de Sovjet-unievastgelegdl3.
Samenvattend m ag worden gezegd datde bondsregering van de grote coalitie defundamenten heeftgelegd van een nieuwe Duitse tostpolitik'.Na de
verkiezingen kon de nieuwe bondsregering daar aanknopen waar de ontspanningspolitiek tegenover Oost-Europa in augustus 1968 tot stilstand

wasgekomen.Brandten zijn ministervan buitenlandsezaken Scheelverklaarden reedstijdensde onderhandelingen overderegeringsvorming dat
zijnaastbinnelandsepolitiekehervormingen vooralophetterrein van de
buitenlandse m litiek nieuwe wegen wilden bewandelen.

Uitgangspuntvan de conceptie metbetrekking tothetnieuwe G litsland en
de dostpolitik'washetinzichtdatdeverdeeldheid van Duitsland nog lange

tijd zalblijven bestaan.Hetdoelop langetermijn blijftweliswaarde tGewëhrung des Selbstbestimmungsrechtes'voor het gehele Duitse volk.De

doelstelling opkortetermijnmoetechterdesamenwerkingvan beidedelen
van Duitsland zijn.Om deze te bereiken werd door de regering Brandt/
Scheeleen strategie van zich tgegenseitig bedingenden Zugest:ndnisse'ontWOrPCn.

TegenoverdeSovjet-uniebetekendedit,datnaondertekeningenratificatie
door de Bondsregering van het non-proliferatieverdrag onderhandelingen

zouden worden aangeknooptovereen wd erzijdsafzien van geweld in de
wederzijdsebetrekkingen.Bonnverwachttevandezebilateralebesprekingen
bovendiendatdeSovjet-unievanzijn interventierechtkrachtenshethandvestvan de Verenigde Natiestegenover de Bondsrepubliek zou afzien en

zijrekendeook opdezowelpsychologisch a1sin m litiek opzichtbelangrijke officiële verklaring van M oskou,datde Bondsrepubliek geen politiek
van revisioi sme en revanchisme voerttegenover de Oosteurom se landen.
13 Zie H.Rasch,Bonn und Moskou.Von derNotwendigkeitdeutsch-sowjetischer
Freundschaft,Stuttgart,1969.
K.Kaiser,German Foreign Policy /4 Transition.Bonn between Façfand W est,London-oxford-New York, 1968.

Tegenover Polen was Bonn tot een bilaterale grensregeling bereid zonder
echter op de definitieve regeling van een vredesverdrag vooruit te lopen.
Van W arschau werd a1s tegenprestatie de erkenning van de principiële
saamhorigheid van de Duitse iNation' verwacht.
Een volgende belangri
jke en door de CDu/csu-oppositie felbestreden
doelstelling van de nieuwe bondsregering waseen toenadering tussen beide
Duitsestatenmogelijk tem aken.ln Bonn wordtthansdeDDR a1seen van
de twee staten van de Duitse dNation'beschouwd.Een volkenrechteli
jke
erkening van deDDR wordtechterdoor Bonn afgewezen,omdatvoorde

Bondsrepubliek deDDR geen buitenland kan zijn.Wanneerderegeringin
Oost-Berlijn op grond vandezeconditiesbereid zou zijn metBonn samen
tewerken,dan za1debondsregering een erkenning van deDDR doorderde
staten nietproberen te verhinderen.

Kortetijd nadatderegeringBrandthaardostpolitik'had geconcipieerd en
diplomatiekegesprekken metM oskou en W arschau overnormalisering van
de bilaterale betrekkingen aangeknoopthad,ging de DDR toteen tegen-

offensiefover.Op een persconferentie presenteerde W .Ulbrichtzijn ontwerp vooreen regeling van de betrekkingen tussen Bonn en Oost-Berlijn.
Ulbrichts verdragsontwerp voorzag de aanknoping van diplomatieke be-

trekkingenop grond vanwM erzijdsevolkenrechtelijkeerkenningen uitwisseling van ambassadeurs.W at W est-Berlijn betrefteiste hijopnieuw de
status van een zelfstandige politieke eenheid.Na de ontm oeting tussen
Brandten Stoph op 19 m aart 1970 in Edurth volgde een tweH e gesprek
tussen beide regeringsleidersop 25 m ei1970 in Kassel.Daarm ee begon de
dialoog tussen de Duitsers van verschillende ideologische overtuiging. De
tegenstellingen tussen beidedelegatieswaren echtertegrootom overvraagstukken van enig belang te kunnen onderhandelen.
Zo stondhetjaar1970,op hetgebied van de buitenlandse politiek,in het
teken van de Duits-poolse en Duits-Russische onderhandelingen over normalisering van debilaterale betrekkingen - begeleid doorheftigedebatten
in de Bondsdag over de politiek van de regering Brandt-scheel. Vooral
Brandt,dieintussen doordeNobelstichtingwerd geëerd om zij
n wezenlijke

bijdragevoorde vrHe nietalleen in Europa,maarin de gehele wereld,
gold voor de oppositie als de bondskanselier van de nationale uitverkoop.

Na intensieve beraadslagingen wasde bondsregering bereid hetrecht van
hetPoolse volk op veiligegrenzen te erkennen. De Oder-Neisse grenswerd
echter slechtsnamensde Bondsrepubliek erkend. De regering van een herenigd Duitsland isaan dezeverplichting nietgebonden.
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De op 8 decenaber 1969 begonnen gesprekken tussen Bonn en M oskou
werden van 30januaritot18 februari,van 3 tot21 maarten van 12 tot22

mei1970 voortgezet.Na een voorafgaand overleg metdeW estelijke mogendheden publiceerdehetbondskabinetop 7juni1970richtlijnen voorde
verdereonderhandelingen.Rekeninghoudendemetdezerichtlijnen confereerdeministerScheelvan eind julitotbegin augustusmetGromyko.Op
7 augustuskon Scheelhetverdrag paraferen datzowelde Duitse nationale
belangen a1s de vrede in Europa zou m oeten verzekeren.Enkele dagen
later,op 12 augustus,ondertekendeW illy Brandtin M oskou hetakkoord
oversamenwerking en hetafzien van geweld tussen de Bondsrepubliek en

de Sovjet-unie.
ln tegenstelling tot de beweringen van Dieter Cycon is hetverdrag van

Moskou geen uitverkoop van Duitsland en afhankelijk maken van de
Bondsrupubliek van de Sovjet-unie,maar een produktvan weerzijdse
bereidheid totcomprom is.M etdit akkoord werd de grondslag voor een

normaliseringvan debetrekkingen tussen deBondsrepubliek en deSovjetUnie gelegd.Hetverdrag betekentgeen nieuw Rapallo.De bondsregering
heeft onm iskenbaar zowelde verankering van de Bondsrepubliek in het

westelijkealliantiesysteem alsook hetrechtvan hetDuitsevolk op tselbstbestim mung'onderstreept.Bovendien hebben deleden van deDuitse dele-

gatiedeSovjet-leidersduidelijk gemaaktdatBonn ditverdrag eerstdanza1
ratificeren a1s de vier mogendheden œ n bevredigende oplossing van het

vraagstuk W est-Berlijn bereikthebben.
W atdetoekomstbetreft,steltDieterCycon terechtvastdathetvan groot

belang iseen tostpolitik'tevoeren waarbijBonn nietalleen gdsoleerd zal
handelen.In ditverband zou de Bondsregering meerdan totop hd en met
debelangen en gevoeligheden van haarbondgenoten rekening moeten houden.
Tenslotteblijfthetdegroteopgavezowelvan de bondsregering a1svan de

C.D.
U ./C.S.U.-oppositieeen consm uente politiek van vreM zaam vergelijk

tevolgen en daarbijmethetfeitrekeningtehouden dathetjaar1945 een
nieuwe wereldpolitieke situatie gescham n heeft; wat de Duitsers in het
belang van de vrede in Europa m oeten aanvaarden.Immers, zonder de
agressieve overrom peling van geheelEuropa door hetnationaal-socialistische Duitsland zouden de militaire, m litieke, econom ische en culturele
grenzen tussen Oosten W estnietlangsdeElbe liggen.Zelfsde meestfelle
criticivan dehuidige bondsregering moeten weten datmetgeweld ofdoor
middelvan œn politiek van dkracht'ditnietongd aan kan worden gemaakt.

Van geestelijkegezondheidszorg
naarmaatschappijkritiek!?
J.L.& Lumei
j

W ijhebben nu enkelejarenlanguitvoerig kenniskunnen nemen van nieuweideeën ten aanzienvandegeestelijkegezondheidszorg.Deprotagonisten
van deze ideeën gaan ervan uit,datnietde cliëntmaardemaatschappij
ziek is;datinstellingen meteen curatieve doelstelling hetpaard achter de
wagen spannen ofalthanszich een Sisyphus-taak op dehalshalen;dathet

rendementvan dieinstellingen geringisendatdeenigewerkelijk effœtieve
manierom geestelijke gezondheidszorg te bedrijven is:hetkwaad in de
wortelaan te pakken,datwilzeggen de maatschappijte veranderen,te
hervormen,tevernieuwen.Daartoezou degeestelijkegezondheidszorg tot
een m litieke stellingnamem oeten komen.Ditisklaretaal.Hetisdebedoeling van ditartikelom na te gaan in hoeverre de bovengeschetste situatie

overœnkomtmetdewerkelijkheid en om devoorgestelde ontwikkeling in
de g.g.z.of andere koerswijzigingen vanuitmethodologisch standpunt te
onderzoeken.

Doelstelling dergeestel#kegezondheidszorg
Geestelijke gezondheid isgebaseerd op menswetenschappen.M enswetenschapm n zijn interpretatieve, geen exacte wetenschapmn. M enswetenschappelijkeinterpretatieszijnnietlostedenkenvandepolitiekeenlevensbeschouwelijke opvattingen van de wetenschapper.Ze worden daardoor
gekleurd.Deze opvattingen zelfzijn buiten-wetenschappelijk.Hetzijn de
apriori's die niet uit de wetenschap,maar onder meer uit de micro- en

macrosociale opvoedingssituatie voortkomen.Hetiswelmogelijk,dater
latervanuitde wetenschap een fed -back totstand komt.Als men weten-

schappelijk tewerk wilgaan,dan moeten deapriori'szo heldermogelijk
geëxpliciteerd worden.

Dedoelstelling kunnen we alsvolgtomschrijven:geestelijkegezondheidszorg beoogtmetbehulp van menswetenschappen gunstigervoorwaarden te
scheppen voorhetwelbevinden van de mensen,zodatde mensen gelukki-
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gerkunnen worden ofeen beterleven krijgen (variantopW eyel,Demensen hebben geen leven).Deze omschrijving van de doelstelling klinktwat
pretenieus,maargeeftin id ergevalderichting a= .Watmenselijk geluk
inhoudt,bepaaltnietde g.g.z.,maarde cliënt.De g.g.z.is œn dienstver-

lenende,geen norm-bepalende instelling.Decliëntbepaaltofhijvan haar
dienstengebruikwilmaken.(Deenigeuitzonderinghierop vormtdebetrek-

kelijkzeldzamesituatiewaarbijœncliënt,mHedoortoedoenvandeg.g.z.,
tegen zijn wilmetin-bewaring-stelling of rxhterlijke machtiging opgenomen wordtin œ n psychiatrisch ziekenhuis).GeAqteli
jkegezondheidszorgis
nietdeenigewegnaarmenselijkgeluk en erisgeenenkelereden om aante
nemen dathetde belangrijkste is.W ie zich de ellende van de jaren '30
herinnert,weethoe belangrijk een deugdelijk Konomisch beleid kan zijn.
Ookreligeenmlitiekeideologiezijneropgericht.Maardeg.g.z.probeert
hetmetbehulp van dem enswetenschappen.Voordegeloofwaardigheid van

deg.g.z.ishetvanbelangdatzijzich striktdaaraan houdt.
De g.g.z.kan op verschi
llendepunten aangrijpen:bijde individuelemens,
bijcliëntsystemen (bv.hetgezin,decommune),indewerksfeer,schoolsfeer
en vrije-tijdssfeervan cliënten,en tenslotteop hetnivou van plaatselijke,
regionaleen landelijke gemeenschappen,ja zelfsop mondiaalniveau.
Quamelodiek isdeg.g.z.voomamelijkgerichtgeweestophetverhelderen
van motieven en van tussenmenselijke relaties,meerdan op hetponeren
vansteKngen.Zelfsbijgemeenschapsgerichteactivitdtenkaneerstgenoemdezeerfunctioneelzijn.Zo kan men zich gemakkelijk voorstellen dateen
mentalhY 1 consultant,verbonden aan het Amerikaanse ministerie van

buitenlandseMken,in internationale crisissituatiesveelkan bijdragen tot
een constructieve besluitvorm ing,met enorm e politieke consequenties.Dit

zijn gd achten die sterk leven in Amerikaansemental-healthkringen.Van
de anderekantlijktin hetpolitiekevlak de ponerende benadedng zeker
ook zijn plaatstehebben.M aardan moeten wijheelgod weten waarwe
overspreken.Hetmateriaaldatweaandragen,kan niethard genoeg zijn.
Hetmoetvoordem liticien vooronszelfduideli
jkzijn,datwijsprekenuit
ervaring,op basis van menswetenschappelijke reso rch,en dat we niet
doendezijnonderhetmom vandewetenschaponzepersoonlijkeideologie
uitte dragen.
Ditiseen globale schetsvan deg.g.z.;de onderdelen hiervan zullen in het
volgende nog uitvoerig aan de orde kom en.

'
M edisch m odel'

Totop ditpuntzijn in deze schetsvan watpg.z.isen beoogtœn aantal
sleutelwoorden nietvoorgekomen,teweten md isch,ziek,gezond,curatiet
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cureren.De vraag ofiemand of iets ziek is,is nietgerezen,laat staan de

vraag wieofwaterdan ziek is.Misschien zijn erlezersdiedezewoorden
nietœnsgemisthebben.Eigenlijk hebben wezeook helemaalnietnodig.
Om echterde indruk te vermijden datik mijop een gladde maniervan
neteligevragen probeerteontdoen,wilik ertoch op ingaan.

M en zegt(enmaakthetverwijt),datin deg.
g.z.hetmd isch modelgehanteerd werd en wordt.W atisdateigenlijk:hetmd isch model? De term
wordtgebruiktalsofde betekenis zonder meervaststaat.lntussen iser al

misverstand hierovergeweesttussen van derHarten W eyel(maandbl#

geestelijke volksgezondheid, 1971,no.2,p.78).In zijn proefschrift beschreefTrimbosalmeerdan 10 jaargeleden hetgebiM derg.g.z.alsdat
derpsychischestoornissenbijdegezondemens.Jezouzeggen:exitmedisch
model.Ik washetdaar toen nietmee eens.TerwijlTrimboshetverschil
ziek -gezond kwalitatief noemde,zag ik deze begrippen aan de uiteinden
van een continuûm vankwantitatieveverschillensmeteen arbitrairgekozen,

duseigenlijk irrelevantescheidingslijn (maandblad g.v.,juni1961).Demedischeinvalshoekwerddoormijsterk gerelativeerd.Dewerkersindeg.g.z.
denkenalsindsjaarendagveelen veelmeerin termenvan psycho-sociale
interactiedan inmedischetermen.Dâârvoorhebben zijtenslottedemultidisciplinaireteamsgecreëerd.En datermeischeimplicatieszijn,datwil
zeggen aspecten waarvoormen een psychiater in hetteam nodig heeft,wil
ik ook nu nog volhouden.Eén dag op een sociaal-psychiatrische dienstza1

waarschijnlijkiedereenhiervan overtuigen.
Trimbos(maandblad g.v.,juli-augustus1971,pp.313-314)geefteenzeer
duidelijke omschrijving van debetekenisdie hijtoekentaan de term medisch model.Maara1shijzegtdathetofficiëlepsychiatrisch modelanno
1971 het medisch model is zoals door hemzelf gedefinieerd,dan is dat

regelrechtonwaar.In zijn begrip medischmodelworden dewaarnemingen
metelkaarinverband gebrachtuitsluitend doorhetnatuurwetenschappelijk
causaliteitsbeginsel.W elnu,reedsin 1927 heefteen markantvertegenwoor-

digervan de fofficiëlepsychiatrie',L.van derHorstduidelijk aangetoond
datjein degeneeskundemethetcausaliteitsbeginselnietuitkomt(Tweeër!c/ kenvorm f?cde medische wetenschap,in Org.Chr.Ver.NJ/.en Ge-

neesk.,1927).Ditinzichtisalgemœn in psychiatrischekring en hetisal
lang geleden doorgedrongen in andere md ische vakgebieden.IM erehuis-

artservaartdagelijksdathijniet(alleen)natuurwetenschappelijk werkt.Hij
weetdathijmetpersonen temaken heeft.Alsmen derhalve wi1betogen,
datdeg.
g.z.nog te sterk m edisch georiënteerd is,dan isin zulk betoog het
begrip md isch m odelvan Trimbosonbruikbaar.
In alle ernstmeen ik tem oeten constateren,datTrimbosm etdecartesiaan-

se erfenisnietklaargekomen is.Tien jaargelden waszijn proefschrift
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voormijeveneensaanleiding daarop en op degevaren daarvan te wijzen
(maandblad g.v.,juni1961,p.213).Nu (maandblad g.v.,juli-augustus
1971,p.314)schrijfthij:êHetbelangrijkeverschiltussen een medischeen
een psychischeziekteisdatde aktie in degeneeskunde gerichtis op licha-

men terwijldepsychiatriezich richtop personen.(cursivering J.L.J.L.).
Decriteriavooreenmedischeziektezijn physico-chemisch,terwijldecriteriavooreen psychiatrischeziektesociaalen ethischzijn.Depsychiatrische
belangstelling voorlichamelijkemechanismen en voorfarmaca isgericht
op hun invlod op de psyche en hetgM rag.H etomgekeerde geldtvoorde
geneeskunde waar belangstelling voor de psyche en het gedrag tot doel

heefthetlichaam te begrijpen en teveranderen.Allesalserfenisvan het
cartesiaansdualisme'.
Toegegeven,in medische kring komtde persoon nog wel eens in hetge-

drang.(DeZekenfondsen honoreren despecialisten vooralvoortechnische
verrichtingen;de aandachtaan de persoon besteed is dan toegift).Toch
wordtdoorTrimboserg tekortgM aan aan aldie artsen die we1degelijk

persoonsgerichtzijn,doelbewust,omdatzijweten datzijmensen behandelen,nietlichamen of lichaam sdelen.W aarom dan deze groteske verteke-

ning?Hetkannatuurlijkenerzijdshetbekendemechaismezijnvaneerstvertekenen-dan-bekritiseren m ethetoog op de contrastwerkingsm aarafge-

zien daarvan lijktTrimbos zelf au fond slechts dualistisch te kunnen
denken.Lichaam,medisch,fysico-chemisch,natuurwetenschappelijk,dat
zijn termen dievoorhem bijelkaarhoren.Aan de anderekantstaatdan
hetbegripm ncomplex:persoon,psychisch,sociaal,ethisch,geestelijkestroming,geesteswetenschappelijk.M aarhijslaagternietin om toteen totaalconceptietekomen.Integendeel,hijisvoortdurend bezig dezetweebegrippencomplexen uitelkaarte drijven,enerzijds doordualistisch denken te
signaleren waarhetinfeitenietaanwezigis,anderzijdsdoorzelfwegen aan
tewijzen diehetdualistisch denken in dehand werken.ln zijn conceptie
van deg.g.z.isvoorhetlichaam geen plaats.Gezien hetenorme belang van

een monistischemensbenadering in deg.g.z.(wietwijfeltdaarnog aan?)
* 1ik hetgevaar,datschuiltin deze inbreng van Trimbos,nogmaalsmet
klem signaleren.

De sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (s.p.
v.'s),in congresbijeen te
Bunnik op 10juni1971,hebben getoond veelbetertebegrijm n waarhet
hierom gaat.Unaniem wildenzijindenieuweopleidingvoors.p.v.'s,naast
deaanzienlijkeuitbreidingvan desociaal-wetenschappelijkekanten,deAopleiding of althanseen deeldaarvan gehandhaafd zien.Ook Litheefthet

duidelijk geformuleerdineenartikelinHandelsblad-N.R.C.van 18augustus 1971,getiteld Van #fk houtzx gfmen planken,zulks naar aanleiding

van de recensievan Foudrainesboek W îeis van hout...BijLitvond ik

469

Van geestelijkegezondheidszorg n> rmaatschappijkritiek.
/?

ten aanzien van Foudrainedezelfdekritiek dieik reedsop papierhad staan

tenaanzienvanTrimbos,zowelinzakedevertekeningvandewerkelijkheid
a1shetweder-invoeren van hetdualisme.(Voordegenen diehetnietmochten weten:ik trefgoed gezelschap,gezien he
nbrekend werk van Litop
' tbaa

hetgebied van psychisch-lichamelijkeinteracties.ln zijn proefschriftheeft
hijop overtuigendewijzedesocio-psychogenefactoren aangewezen bijde
ziekte van Parkinson,die gedurende een halve eeuw daarvôôrbeschouwd

werd a1seenhersenziektesec,gezien dezeerduidelijkespecifiekeveranderingen indehersenen diedaarbijoptreden.Ditheefthem echternietin de
verleiding gebrachtom nu verder maarnette doen alsofdie anatomische

veranderingen nietbestondenl).
M etditalzijn wemethetbegripmMisch modelnietveelverdergekomen.
Alsje erovergaatnadenken blijkthetniet mee te vallen de contouren
scherptekrijgen.Jekomtdan algauw op debegripm n ziek engezond en
daarmee in diep water.Zoverwilik in hetbestek van ditartikelnietgaan,
tem eeromdatwe hetm .i.we1zonderde term medisch m odelkunnen stel-

len.Ik krijg de indruk dat deze term eerder een emotionele dan een
rationele functie heeften onder meergebruiktwordtom misnoegen uitte
drukken ten aanzien van zelfgenoegzame artsen,die menen te weten wat

ziek en watgezond isin demaatschappij.Wijkomen dan op twee sleutelwoorden van een andere orde:

'
Aanpassingsmodel'en 'conjlictmodel'
M en zegt(en maakthetverwijt)datdeg.
g.z.hetaanpassingsmodelhanteert.Demaatschappijwordtalsvaststaandgegevengeaccepteerd.Demens
die eraan kapotgaat,wordtdoor de g.g.z.ziek verklaard en moetgecureerd,dat wil zeggen aangepast worden.Sterker nog: de g.g.z.bevestigt

doordezestellingnamedemaatschappijin haarziekteen werktzodoende
anti-therapeutisch. Om weer constructief-functioneel te worden zou de
#.V-Z.hetconflictmodelmoeten gaan hanteren.Onderdeze criticibevinden
zich wd eron: Trimbos (inleiding studiedagen Centrum Katholieke Vooren Nazorgdiensten 1970,maandblad g.v.januari 1971 en juli-augustus

1971),en verderM ilikowsld (DeNieuwe Linie,1969)en anderen.
W atzijn nu defeiten?Inderdaad speelthetbegrip aanpassing in deg.g.z.
een belangrijkerol,maarzekernietin dezin zoalsbovengenoemdecritici
bedoelen.De g.g.z. heeft evenzeer voortdurend te m aken m et conflict,
conflicttussen oudersen kinderen,conflicttussen echtgenoten, tussen kinderen en scholen,tussen werknem ers en werkgevers. W atde g.
g.z.altijd
beoogd heeft is het destructieve verstarde conflict te veranderen in een
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construcuefdynamisch cov ict.Aanpassing is altijd gezien,nietalsœn
passiefgebeuren aan œn partij(ditisweerœn karikatuur),maara1seen
actiefprocesbijallebetrokkenpartijen.Deg.g.z.heeftin principenooit
partijgekoan,nietvoorkinderen tegen ouders,nietvoor ouderstegen
klnderen,nietvoordeeneœ htgenoottegen deandere,zelfsnietvoorwerknem ers tegen werkgevers,maar ook niet voor werkgevers tegen werknem ers,ook alwerd ditprincipe somslosgelaten.En watde scholen betreft:
del.o.m .-scholen,dieopveleplaatsen op initiatiefvanuitdeg.g.z.en g.g.d.'s

totstand kwamen,zijn even zovelegetuigen vanhetfeitdatdeaanpassing
echtnietaan œn kant,in ditgevalhet kind,gezocht werd.W anneerde
criticiderg.g.z.nu zeggen dathetconflictmodelgehanteerd moetworden,

dan vraag ik mijafofzenietgezien hebben wateraldietijd gebeurd is.
M en kan diteen outsideralsM ilikowskivergeven,maarTrimbosweettoch
we1beter.

Toegegeven moetwordendatdezegrondhoudingderg.g.z.in delaatstevijf
jaren geprononceerderuitdeverfgekomenisdan voorheen en consm uentertoegepastis.Op m edisch opvoedkundige bureaus bv.was men alheel
lang gewend hetnaarvoren geschoven kind te zien a1s sym ptoom van de
gezinsproblem atiek,maar gezinsbehandeling is een meer consequente ge-

volgtrekking hieruitdan tbehandeling'van hetkind tegelijk met<begeleiding'van de ouders.

M aar,zo hoorik de criticizeggen,jijhebthetmaarsted sovermicrosociale,hooguitmeso-socialestructuren,wijhebben hetovermacro-structuren,demaatschappijen nogeensdemaatschappij.Inderdaad,hetsociale
velddatwijin verbandbrengen metonzecliënt,isgeleidelijk grotergeworden.Heteenvolgtuithetanderoplogische,chrono-logischewijze.Deontwikkeling iscontinu.Depromotorsvan hetcongres<tegek om loste lopen'

zullen dezerealiteitop den duurnietkunnen maskeren,ook alhebben zij
een heelgrote klok geluid en alle reclam emiddelen gebruiktdie ze maar

konden betalen- detypischewerkwijzevanbegeesterden- om hetbegin
van een nieuwetijd temarkeren en methun sloganserin tehameren dat
hetoude irrelevantis,metandere woorden datde ontwikkeling discontinu

dienttezijn.Vooralsnog wi1hetmijvoorkomen dathetvuurlangerblijft
branden a1s de emotionaliteit minder hoog oplaait en de brandstof wat
substantiëlervan gehalte is.

Alswijdechronologischeontwikkelingin deg.g.z.inhetoog houden,dan
betekentdit,datwijonsnu nietalleen maargaan bezighouden methet
conflict individu -microsocietas,m aar tevens met het conflict individu -

maatschappij(en hetconflictmicrosocietas-maatschappij),een heeloud
conflict,maarmomenteelbijzonderactueel.Ditbetekentdatwedelijn die
we gevonden hadden,doortrekken,consm uent,tothetuiterste.Het bete-
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kent(alsikdeterminolo/evandecriticievenmagovernemen),datwijhet
consic% odelblijven hanteren,maarnu ingroterverband.

Conjlictindividu-maatschapp#
Een oud conlct,aan denlijveondervondenondermeerdoordeoud-testamentische profeten. M eer recenteli
jk,toen de moderne psychotherapie
vorm begontekrijgen,1aghetvoordehand datditconflictin de therapeutischesituatiezou opduiken.Vandewerken van deaartsvadersderpsycho-

therapiezijn in ditverband wellichtdievan C.G.Junghetmeestrelevant.
Terwijldepsycho-analysevan Freud toch voornamelijk gerichtwasop de
conflicten binnen de M cro-societas,is in de analytische psychologie van
Jung van meetafde verbinding gelegd naarhetcollectieve.Naarschatting

washetrond hetbegin derjaren '20datin deanalytischepsychologiehet
begrip individuatieuitvoeriguitgewerktwerd,waarbijalsdoeldertherapie
naarvoren kwam datdecliëntzijn eigen authentiekeidentiteitzou vinden.
M aarookinanderevormenvanpsychotherapieishettochaltijd zogeweest
dathetsuccesvan de behandeling onder meergemeten werd aan de mate

waarin decliëntvrijergeworden wasen in staattothetmaken van eigen,
m rsoonlijkekeuzen.Ook indeg.g.z.hebben dezegedachten sterk doorgewerkt.Op ditpuntkunnen dusde huidige zogenaamde alternatieve instel-

lingen,zoalsde jeugd-advies-centra,gerichta1s ze zijn juistop de eigen
identiteitvan dejongeren,dankbaargebruik maken vandeide&ndieinde
laatstehalveeeuw in depsychiatrieen indeg.g.z.ontwikkeld zijn.
Ook vanuitdeze hoek bezien kan ik metde beste wilvan de wereld niet
inzien,dateenop hetindividu ofcliëntensysteem gerichte,duscasd stischtherapeutische benadering, systeembestendigend zou werken. Eerder het
omgekeerde.Toegegeven,depsychotherapeuten en psychohygiënisten heb-

ben nietrechtstreeksde maatschappijin behandeling genomen (ofschoon
bv.de T.v.-zittingen van Trimbos van een aantaljaren geleden we1als
zodaniggezienkunnenworden),maarmenkanzich toch moeilijkvoorstellen,datde psychotherapie geen invloed gehad heeft,in bevorderende zin,
op de onttaboeëring,op de ontwikkeling in de seks-beleving,de verande-

ring dermaatschappelijkenormen,hetloskomen van deautoriteitsproblematiek,ditalles op m ondiale schaal.lk kan die systeembestendiging ner-

gensplaatsen,tenzijmen misschien bMoelt,datde psychotherapie en de
g.g.z.maatschappij-desintegratiehelpen voorkomen.Hetisinderdaad hun
wezenskenmerk,datzijhetconflictnietalleen dynamisch,maarook hanteerbaarwillen houden,ook alworden door de therapeutische bemoeienis
somsheftigegebeurtenissen ontketend.Deg.
g.z.beoogtopheffing van com-

mu/catie-stoornissen,wileen anti-Babelzijn.A1s zodanig heeft zij een
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bindende,nieteen scheidendefunctie.Ditisietsandersalsdlijmen',dmooi
houden'of<verdoezelen van maatschappelijke problemen'.Voordegenen
die zich in de praktijk metconflictologie hebben beziggehouden,is dit
verschil evident.

Toch ishiereen kanttekening op zijnplaats.Hetisbekend datermensen
zijndieeringelovendatdebelangrijkevernieuwingen slechtslangsrevolutionaire weg totstand kunnen kom en,dusvia een fasevan algeheledesinte-

gratie.Hetishungoedrechtom dittegeloven,alzullen dedaadwerkelijke
revolutionairen van hetgeweldplegende typezich hebben tebezinnen op de
interpretatie,dathun ideologie hetalibiisvoorhun agressie,de witte vlag

diedeladingmoetdekken.In iedergevalzalmen ditmoeilijk kunnen verkopen als een wetenschappelijk gefundeerde oplossing van de huidige
problematiek.Hetiseenpolitiekeideologie.lkgaerinmijnbetoog van uit
datdeg.g.z.nogsted swetenschappelijk tewerk wilgaan.Opdeantilese
ideologie-wetenschap zalaan heteinde van ditartikelnog naderingegaan
worden.

W athierook vanzij,hetisongetwijfeldzodathetcoM ictindividu-maatschappijinonzedagenverontrustendevormenaangenomenheeft,zodanig
datmen som swe1eens vreestdatde situatie inderdaad uitde hand gaat

lomn,metdesastreuzegevolgen voorbeidepartijen in hetconflict.Hetis
ook zo datde gevestigde instellingen voor g.g.z.in het algemeen niet in

staatgeweestzijn deze ontwikkelingen voldoende op te vangen,methet
gevolgdatnieuweinstellingenverrezen zijn om hetmancoenigermateop te
heffen.Deg.
g.z.heeftdusdiebootgemist.Hetisnu van belangdatzijzo
snelmogelijkaansluitingkrijgtbijdezenieuweinstellingensdaarimmersde
doelstellingenidentiek zijn,alzijn dewerkwijzennogzeerverschillend.De
g.g.z.zalhetcoM ictindividu-maatschappijter hand moeten nemen en
daarbijhetooggerichtmoetenhouden naarbeidekanten.lndien ooit,dan
isop ditmomentde casuïstische bemoeienisvan belang,nu erzoveelm en-

senzijndieinnood verkeren.Bovendienzullenwija1sgod econflictologen
toch ook de verantwoordelijkheid van beide kanten uitaan bod moeten
laten komen.Men kan zich nauwelijksvoorstellen datermensen zijn die
ernstig menen datwe de casuïstiek nu moeten laten schieten. M en kan het

toejuichen datsommigen zich spœifiek gaantoeleggen op preventievepsychiatrieof<community psychiatry',m aarhetdenigreren van instellingen die

zich nog metcasuïstiek bezighouden,achtik zeerbd enkelijk.Alsiemand
wi1stellen datdezeinstellingen sociaalirrelevantzijn en weinigrendement
opleveren,>1hijtoch eerstditrendementop een ofanderewijzemoeten
evalueren.lndienhetconflictindividu-maatschappijooitweerineen rustigerfase komt,za1de behoefteaan casuïstische bem oeienismisschien weer
verminderen.Naastde casuïstischebemoeienis zaldeV.V.Z.zich inderdaad
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moeten toeleggen op methodieken waarbijde maatschappij a1s zodanig
objectvan bemoeieniswordt,wanthetiswe1duidelijk dateen dergelijke
schaalvergroting specifiekemethodischevragen oproept.

Wegen totmaatschapp#-verandering
Alsweietswillen veranderen,dan m oeten weeerstweten wathetvooriets
isdatwewillen veranderen.Daarna kunnen wepasnagaan waarom we het

willen veranderen,in welkezin wijhetwillen veranderen en tenslotteop
welkewijze.
Demaatschappijishetgeheelvanstructuren,instituties,organisatievormen,
culturele patronen en normenstelselswaarinwijleven.De maatschappi
jis
een abstractie.Zijismeerdan desom derindividuen.W elwordtzijdoor
deindividuen ge ragen,in stand gehouden en veranderd.Demaatschappij
isanoniem,zijheeftgeen adres.Je kunthaarniettotde orderoepen en
verantwoordelijkstellen.Jekuntalleenindividuen verantwoordelijk stellen.
Demaatschappijistraag,inert.Zijweerstreeftverandering.Toch schijntzij
ook spontaan teveranderen,allanszonderdatwijweten welkekrachten
die verandering teweegbrengen of waar die verandering toe leidt of toe
dient.Onlangswerden in Kenya schedelresten gevonden van desoorthomo

habilis,een vroege voorlopervan homo sapiens,twee miljoen jaren oud,
tezamen metwerktuigen en lavablokken,in een cirkelgeplaatst,mogelijk
hetbeginvanurbaisatie.Dezehominesdd ennietaanmaatschappijverandering,neen,zijschovenblokkenenmaakten werktuigen.M aarhun maatschappijveranderdehierdooringrijpend.Ondermeerwerd zijweerbaarder:
survivalofthefittest.Demaatschappijverandertnog sted szonderdater
bewusteintentiesaan tepaskom en,zelfstegen bewusteintentiesin.O ok de

atoomgeleerdenvan onzeeeuw waren nietbezigmetmaatschappij-verandering.Zijwaren gebiologeerd doordegeheimen van hetatoom en wilden
hetdeze geheimen ontfutselen.Maarhun maatschappijveranderde hierdoor,eveneensingrijpend.Demaatschappijisnog steedsnietbewusthanteerbaaren reguleerbaar:wiekan voorspellen hoezijerovertien jaaruit
zalzien,ofoverduizend ofeen miljoen jaar?Toch isin deloop van de
ontwikkelingvanhomosapiensdemogelijkheidontstaanvanbewustedeelnameaan maatschappij-verandering.Homo sapienservaartdezemogelijkheid alsol racht.W ijkennen de oorsprong nietvan deze veranderings
(verbeteringsldriftin homo sapiens,wijkunnen slechtsconstateren dathij
erisen dathija1sevolutievekrachttoch waarschijnlijk van betekenisis.
Ditwillen wij althans blijven geloven.Ik hoop hiermede bijwijze van
eersteschetshetverschijnselmaatschappijvoldoendeolnschreven tehebben,voldoende althans voor de opzetvan ditartikel,voldoende ook om
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tebevroden datwehetoverietshebben datwe eigev jk nietkunnen
bevattenofomvatten en waarweonsgemakkelijkaankunnen vertillen.
Devraagwaarôm wedemaatschappijzoudenwillenveranderen,ishiermee
alvoor œn deelirrelevantgeworden,zekerin de strikt-rationele vorm en

contextwaarin ikhaargeplaatsthad.Demaatschappijverandert,ofwe
willen ofniet.De krachten die dieverandering bewerksteK gen,doorgron-

den wijniet,alkunnen wijer welietsoverzeggen.Hetkunnen externe
factoren zijn,bv.hetoptreden van ijstijden,maardemeestekrachtenlijken
toch van binnen uittewerken,vanuitde individuen ofhetcollectivum der

individuen.Wijkunneneenaantalfactorenaanduiden,maarwiezalzeggen
welkedemeestbepalendezijn?W ievandevolgendedriebv.zoudemeeste
invloH uitoefenen:een m ode-ontwerper,een oliemagnaatofdepaus? Bo-

vendienlijkenaldezefactorennauw metelkaarverbonden.W ijkomendan
algauw op vage aanduidingen a1s<de geestdestij
ds',waaraan vooralsnog
.

weinig doelbewust-intentioneelste onderkennen valt.

Demaatschappijverandert,ofwijwillen ofniet,en wij,homo sapiens,
werken m ee aan die verandering,ofwi
jwillen ofniet,drijvend op degang
der geschiedenis,soms trachtend geschiedenis te maken,dus intentioneel
de richting te bepalen.M aarook indatgevalbli
jktachterafvaak datonze
intentiesslechtsrationalisatieswarendiedewerkeli
jkedrijfkrachtenverhulden.DegeschiM enisispasachterafinterpreteerbaar.Bovendien blijktachterafvaak,datwe de verkeerde weg ingeslagen waren en datterugkeerniet

meermogelijk is.Watwillen wijdan nog?
En toch...wijmensen zijn deenigen dieverantwoordelijk gesteld kunnen
worden,duswijmoeten wel.Ofniet? Alswijbewustwillen leven,en dat
willenwijtochwel,danstaanwevoortdurendvoorkeuze-situaties,zowelin
onspersoonlijk leven a1s op maatschappij-niveau.sve kunnen de keuze
maken ofhaarontwijken.In beide gevallen veranderteriets,metalle risico'svan dien.Niet-kiezen isook kiezen.In beide gevallen isdeverantwoor-

delijkheidevengroot.Hetgaaterdusom ofwedeloop dergebeurtenissen
overonsheen willen laten komen ofdatweactiefdegang van zaken m ede
willen bepalen;ofwede zaak overlaten aan God ofDuivelof Kosm os of
Niets,ofdatwe onsermee gaan bemoeien,hoe dan ook,daarm edede ver-

antwoordelijkheid explicietaccepterend.Sommigen vanonskiezen voordit
laatste.Hetisnietduidelijk watvoordezekeuzehetmotiefkan zijn.M isschien ishetvoldoendeom tezeggen datjejedan prettigervoelt,handelend in overeenstemmingmetjeZelf.Alsditnietvoldoendeis,dan moet
die keuze toch waarschij/ijk gezien worden a1s een aktevan geloof,van
overgave dus,wantik zie niethoe zo'n keuze verdernog motiveerbaarzou
ZiJ
*n.
Homo sapiensheeft als soortde opdracht aanvaard.De beroepsverande-
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raar(term vanTrimbos,maandblk g.v.,januari1971,p.18)isalheeloud.
Deeerstewaarik weetvan heb,isM ozesgeweest.Toch iszijn ouderdom
ook maarbetrekkelijk.Indienwedetijd sindshomo habilisstellen op een
dag,dan kwam M ozesom 3min voor24 u.lndien wedetijdsspannevan
dehelebiologischeevolutieop een dag stellen,dan kwam homo habilisom

3 min.voor24 u.en M ozesom 2/5 sec.voor24 u.Overbetrekkelijkheid
gesproken.

M ozeswistwathijveranderen wou enhetwaarom en hethoe.lsraëlhad
hetrotin Egypteenhijhadweetvaneen beterland.Hijkreeglsraëlmee.
M aarin de woestijn kregen zespijt:waren wemaarbijde vetpotten van
Egypte gebleven.Ze waren van de regen in de drup gekomen.U ziethoe

hachelijkhetkanzijnom in tegrijm nin deloop dergeschiedenis.M aarer
was m eer:het verbond met Jahweh, essentieel deel van M ozes' nieuwe

maatschappij-conceptie.Hijhanteerde zogezegd hetreligieuze model,ten
vollegebruik makend van zijn eigen visionaire begaafdheden en van de
religieuzegevoeligheid vanIsraël.Alszodanigonderscheidthijzich van de
beroepsveranderaarsdiewijvoorogen hebben.W ijwillen hetimmersproberen vanuitde g.g.z.,dusvanuitde menswetenschappen.

Watwewillen,iseigenlijk onvoorstelbaarpretentieus:opwetenschappelijke
wijzedeloopdergeschiedenisnaaronzehandzetteneninconstructievezin
ombuigen,terwijlweindeverstevertenietwetenwelkekrachten dezeloop
bepalen,laatstaan hoeweze kunnen bdnvloeden.Bijiederestap die we
doen,lopen we gevaarmiste kleunen.Hetisnog nietzo lang geld en dat
we rotsvastovertuigd waren datindustrialisatie alleen m aareen zegen was,
datkunstm estalleen m aareen zegen was,dathetverdelgen op grote schaal

van schadelijke insecten alleen maareen zegen was.Nu ligtde rekening
vooronsen watvoorrekening.Zelooptnog steM sop en isnagenoeg onbe-

taalbaargeworden.Omdatwezoalsaltijd slechtseen beperktdeelvan het
probleemveld in hetvizierhadden,hadden weuiteraard veeloverhethoofd
gezien.lk kom zodoende totdeconclusie datwe onsom te beginnen voor

eenlangetijd bijzonderbescheiden zullenmoeten opstellen,datwi1zeggen
datwijonsconcentreren op kleine deelaspecten,waarvan we dan menen
dat we ze eigszins kunnen overzien.Ten aanzien van deze deelaspecten

zoudenwijop een bepaald momenteendirectiefgeluid kunnen latenhoren.
Voorderestza1demeestconstructievero1vooronswaarschijnlijk gelegen
zijn in hettbegeleiden'van deontwikkelingen,datwilzeggen datwe zo
goedmogelijk observeren,datwetrachten teverhelderen,ruimtete scheppen, destructieve factoren te signaleren, knelpunten op te lossen.Qua

grondhoudingdusin feitedezelfdealsbijonswerk inhetcasuïstischevlak,
qua methodiek waarschijnlijk heelanders.ln de meeste probleemvelden
zullen beidebenaderingswijzen,de begeleidende en de voorlichtend-direc-
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tieve,aangewezen zijn,in wisselendemate,afhankelijk van deaard van de
problematiek.

Voorbeelden

Alsvoorbeeld van een problematiek metbetrekkelijk veel min of meer
overzienbaredeelaspecten zou ik deonderwijsproblematiek willen noemen.
W ijweten ietsoverleerprocessen en defactoren diedezebdnvloeden.Wij
kunnen zinigedingen zeggen overleerlingenschalen en overdeverhouding

leraar-leerling,oververschillen inleer-rendementbijleerlingen ofstudenten diein een passievero1gedrongen worden,en anderen die actiefm ogen

participeren (inspraak).W ijweten ook ietsoverdeproblematiek van jongeren welke nietdirectte maken heeftm ethetleerproces,m aar daarwe1

van invloH op is.Bovendien isdithele terrein toegankelijk voor verder
onderzoek.Hetiswetenschappelijk bewerkbaar.Deresultaten zouden gebruiktkunnen worden bijgerichte socialeactie in directievezin,alza1de
m ethodiek hiervan nog nader uitgewerktdienen te worden.M et name zal
onderzochtmoeten worden welk soortactiesweerstand-verhogend en welke

weerstand-verlagend werken.W ij staan immers voor de ongebruikelijke
opgaveom onze wetenschap teverkopen zonderdater,in dem eestegeval-

len,om gevraagd wordt.Toch komen ook bijde onderwijsproblematiek
fundamentele en veelomvattende aspecten aan de orde,waarvoor dan de
begeleidende benadering aangewezen is.

Duidelijkerisditlaatstehetgevalbijde ontAvikkeling op hetgebied van
leefgemeenschappen,gezin,commune. Hier kunnen wij kanttekeningen
plaatsen.Wijkunnen nadelennoemen verbonden aan degangbaregezinsstructuur,wijkunnen aanbieden experimenteleleefgemeenschappen tebegeleiden,wijkunnen trachten de motieven waarom men nieuwe vormen
zoekt,te verhelderen,wijkunnen onzesociale actiehierop richten dater
ruimtekomtvoorexperimenten,maarwijkunnen nietvoorde eneofde
andere vorm gaan opteren.Daarvoorzijn ernog veelte veelonbekende
factoren in hetveld.

Bijna uitsluitend begeleidend za1onzebemoeieniskunnen zijn metdeproblemen die te maken hebben metde waardering van leven en dood:abortus,euthanasie.H ier kom tde evolutie van hetethisch normbesef aan de

orde,een diep-ingrijm ndeproblematiek.Ook hierkunnen rationalistische
oplossingen,waarin slechts een beperktdeel van de totale problematiek

verdisconteerd is,ertoeleiden datwijvroeg eflaatdeonbetaalbarerekeningen gepresenteerd krijgen.Ook hierzalde g.g.z.nietsanderskunnen
doen dan tepeilen welke waarden authentiek beleefd worden,tebevorderen
datbehalve derM e ook deintuïtie en hetgevoelaan bod komen,te voor-
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komen dat standpunten verhard worden,dat m ensen onder druk gezet

wordeneneraanmeetewerkendatdediscussieopenblijft.Hetisduidelijk
dateen dergelijketaak een enormeopenheid vereistvan deberoepsveranderaar.Indienhijzichnietloskanmakenvaneigenideologie,za1hijin een
dergelijk hulpverleningsprocesnietdoeltreffend kunnenfunctioneren.
Tenslotte wilik nog noemen hetproblemencomplex metde probleemkernen machten verdrukking,verinstitutionalisering en vervreemding,nationa-

lismeen oorlog,kapitaalen hongersnood.Hetiswaarschijnlijk hetmeest
fundamentele en m eestuniversele probleemgebied van alle en tevens het

moeilijkstondercontroletekrijgen.Hetlijkterop datwanneerjehieriets
aanwi1veranderen,jeeerstdenatuurvandem enszou m oeten veranderen.
Degedachtedringtzichop datdemenszijn eigen innerlijkeproblematiek,
deproblematiekvan zijn drifthuishouding,projecteertinhetcollectieve,de
maatschappij.Depersoonlijkeonmachten verantwoordelijkheid en schuld
zouden anders wellicht al te pijnlijk gevoeld worden.De maatschappij
wordtzodoendedezondebok.Eenkleinetweeduizendjaargeledenisereen
grootberoepsveranderaar geweestdie ten aanzien van al deze problemen

zeerzinnigedingen gezegd en gedaan heeft.Even leek heterop datzijn
zendingzou lukken en datwijmeteen sprongvooreen grootdeeluitdeze
problematiek zouden komen.Ik wilnu niettrachten debalansop te maken

van tweeduizend jaarChristendom.Datlijktmeerg moeilijk.W e1kunnen
wijzeggen datdeproblemen doorJezusaangepaktnog springlevend zijn.
Ook daarzullen wenu vanuitdeg.g.z.verderaan moeten werken,hoedan
ook,alishetvoorlopig slechts stam elend.
Alle hiergenoemde probleemvelden zi
jn landelijk,demeesten zelfsmondiaalvan om vang.H etgaatom de evolutie van hetm ensdom.De concrete
vraag rijstopwelkniveau ze hetmeestefficiëntaangepaktkunnen worden.
Hetmondialeniveau za1de Nederlandseg.g.z.voorlopig kunnen uitsluiten.

Dan blijven overhetlandelijke,hetregionaleen hetplaatselijkeniveau.Ofschoon er zeker aanleiding is tot maatschappij-bemoeienis op al deze
niveaus,lijkteen aanpak op landelijk niveauhetsnelstrealiseerbaarenhet
meestdoeltreffend;snelrealiseerbaaromdatdeg.
g.z.op landelijk niveau
hetbest georganiseerd is,doeltreffend omdat actie op landelijk niveau
uiteraard een grotere uitwerking heeftdan regionaleofplaatselijke actie.
Ik zou daarom willen pleitenvoordeoprichting vaneen landelijkinstituut
voorgeestelijk-hygiënischemaatschappij-bemoeienis,bemand metberoepsveranderaars of beroepsveranderaars-in-wording,uit meerdere disciplines

gerecruteerd.Een dergelijk instituutzou wellichthetbestaangehaaktkunnen worden aan hetNationaalSamenwerkings-orgaan voordeg.g.z..M aat-

schappij-bemoeienisvan enige omvang op regionaalen plaatselijk niveau
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Mlwaarschijnlijkmoetenwachten totdatdetijdrijp isvoordewerkelijke
totstandkom ing van regionale insututen voorde g.g.z..

Verhouding ideologie-wetenschap,slotbeschouwing

M enswetenschappenzijnnietwaardevrij,exactewetenschappenwel.Exactwetenschappelijk onderzoek kan weldoorwaarde-oordelen verstoord worden @v.bijde opponenten van Galild).ErtrH en danblindevlekken op.
Dit is echter corrigeerbaar.In het algem een kunnen in de exacte weten-

schapm n de waarnemingen waardevrijgeschid en.Het zijn elementaire
zintuigelijkewaarnemingen;dewaargenomen verschijnselen zijn vaak van
nauwkeurig m eetbare kwantitatieve aard.De waarnemingen worden m et
behulp van de hym thetico-deductieve methode en het causaliteitsbeginsel

in een logisch systeem gdntegreerd,eveneens een waardevrije procedure.
De bevindingen uitde exacte wetenschapm n kunnen voor waardevolle en
voor onwaardige doelen gebruikt worden.De exacte wetenschap kan m et
waardevolle en onwaardige oogmerken beoefend worden.M aar datis iets

anders.Deexactewetenschap a1szodanig blijftwaardevrij.
Demenswetenschappen niet.In de menswetenschappen bestaan ook waar-

nenûngen van elementaireaard.Daarnaasthebbenwijechtervaak te maken metverschijnselen die slechtsa1stGestalt'waargenomen worden,dat
wilzeggen alsbetekenisvolgeheel,datnietin elementen analyseerbaarisen

datzich a1sonmiddellijk-evidentpresenteert.Bijdeze waarnemingen kan
hetsubjectieve aandeelvan dewaarnemer (zijn persoonlijkheidsaard,zijn
ideologie)een belangrijke ro1spelen (<KeineGestaltohneGestalter':Wilhelm Stern).Ook a1swijde waarnemingen metelkaar in verband gaan
brengen,treH tditsubjectieveelementop.Hetcausaliteitsbeginselishier
slechtsop beperkteschaalvan toepassing;veelmeerzijn weaangewezen
op deinterpretatie ofduiding,hetaangeven van invoelbare in tegenstelling

totoorzakelijkeverbanden,waarbijwenietkunnen spreken van een waardevrije procedure.
Ditsubjectieve elementin de menswetenschappen iseen handicap.Door
hetwaarde-aprioriwordthetzichtop derealiteitbeperkt.Decommunicatie
tussen de beoefenaarsmetverschillende apriori'swordternstig gehinderd,

zo nietverhinderd.Zijkomen somstottegenovergesteldeconclusies.Deze
handicap kan beperktworden doordatde beoefenaar zijn eigen waardeaprioriexpliciteert,analyseerten uiteindelijk relativeert.Hijkan dan de
realiteitvanuitverschzendegezichtspuntengaanbekijken.Zijn wetenschap
wordtdaardoor waardevrijer.Ofschoon hijer van uitgaatdatde menswetenschapm n nooithelemaalwaardevrijtekrijgen zijn,> 1hijdaartoch
naarmoetenblijvenstreven,wantinditstrevenligtdekernvanhetverschil
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tussen wetenschap en ideologie. W ie deze eis naast zich neerlegt, zich

beroependophetfeitdatmenswetenschapmntochimmersnietwaardevrij
zijn,kannietpretenderenwetenschaptebeoefenen,omdathijzichdanniet
meervan deprofeetonderscheidt.Hijisdan profeetgeworden en,alshij
dewetenschappelijkepretentievolhoudt,zelfseen valseprofeet.Deinterpretatievewetenschap,hoezeerhaarinterpretatiesook ideologisch gekleurd

mogen zijn,blijftgerichtop dewaarneembare realiteit,op hetempirisch
onderzoek.Daarin ligthaardoelstelling.Zijheeftop zichzelfgœn andere
taak,geen zending,alkan zijwelinhetkadervan een bepaaldeopdracht
gebruiktworden.
W etenschap wordtEbeoefend',ideologie wordtdaangehangen'.De ideologie
heeftweleen zending.Voorde aanhangervan een ideologieheeftde ideo-

logieiets<heiligs'.Hijisgerichtopdebevestigingvan zijn ideologie.Dâârtoeza1hijzijn waarnemingen kiezenenrangschikken.Dâârvoorzalhijook
zijn tlogica'inzetten.Zodoendevindthijde paaseieren diehijzelfgelegd
heeft.Voorbeelden hiervan zijn degodsbewijzen en detlogische'aseiding
van ethische normen uit <natuurwetten',redeneringen die toewerken naar
een red s van te voren in de waarde-beleving a1s vaststaand aangenomen

conclusie.Ditalleshoudtgeen veroordelingofafwijzinginvan ideologieën
ofgodsdienstigeovertuigingen,hetdientslechtsterdefiniëring van hetverschiltussen ideologieen wetenschap en a1swaarschuwing tegen degenen die
hun ideologieomhangen metdemantelderwetenschap.Dezen zouden veel

overtuigenderkunnen zijn,wanneerze zeiden dathun ideologie ontleend
wasbv.aan een visioen.Hetishier nietde plaats om na te gaan waarin

ideologieën hun oorsprong vinden en waaraan zijhun overtuigingskracht
ontlenen;in iedergevalnietin de eersteplaatsin en aan dewetenschap.

W atheeftditallesvoorconsequentiesvoordepraktijkvan deg.g.z.?lnde

casuïstischetherapeutischesituatiewerken wijnietalleenmetonzeinzichten,maarbegeven wijonstevensalspersoon in een relatie.W ijlaten ons
affectiefengageraenttoe,omdatwijweten dathett
herapeutisch waardevol
is.Onze persoon is ons therapeutisch medium .A1s we onze persoon toelaten in de relatie,dan laten we ook onze apriori's toe.Daarnaastdistan-

tiëren wijonsvan derelatieen proberen wijteobserveren watergebeurt.
W e kunnen dan verschillen opmerken in waarde-apriori'stussen cliënten

therapeut.Hetkanvanbelangzijndezeuittespreken om teverhoedendat
decliëntongem erktde apriori'svan detherapeutoverneemt,hetgeen cliënts

wegnaarbelevingvaneigenidentiteitkan bemoeilijken.Alsweallœnmaar
observeren,blijftderelatiesteriel.Alsweonsalleen maarengageren,dan
doenwijnietmeeralsdelievelingstantevandecliënt.Debestetherapeuten
zijn zijdiehetjuistemidden - misschienzelfssynthese- vinden tussen
engagement en distantie.

Hetwi1mijvoorkomen datook in ditopzichtde lijn doorgetrokken kan
worden naarhetvlak vanhetconflictindividu-maatschappij.Inmijn uitœnzettingvanmogelijkebemoeienissenvanuitdeg.g.z.metdemaatschappijisverschzendemalen determ socialeactiegevallen.lkheb daarsteH s
mee bedoeld:actiein hetpolitieke vlak,doch bepaald geen politieke actie.
Onder ditlaatste zou ik willen verstaan:actie waarvan motief én inhoud
voortkomen uit eigen politieke overtuiging,dus uiteen ideologie.lk kom

nutotdekernvanmijnbetoog.Mijn hoofdstellingenwaren:
1)ideologieen levensbeschouwing zijn buitenwetenschappelijke apriori's;
2)menswetenschap isniet1ostedenken van ideologie,doch isin wezen
ietsanders;

3)g.
g.z.is toegepaste menswetenschap,dus niet:in praktijk gebrachte
ideologie;

4)g.g.z.isgerichtop menselijk geluk;watdatinhoudtwordtnietdoorde
g.g.z.maardoordecliënt,t.w.hetindividu,deklein-gemeenschapsdem aat-

schappijbepaald.
De vraag is,zijn deze stellingen mijn persoonlijkeapriori'sofzelfsalleen
maarnuttelozekentheoretischegedachtenspinsels,ofzijnhetformuleringen
dieten eerstenoodzakelijk zijn om heldertekrijgen watweaan hetdoen
zijnententweedeformuleringenwaarvandejuistheidvoorkdereenzonneklaar is?
Slechtsde derde stelling wilik hiernog nader voorzien van Iargumenten'

(ofrationalisaties?),tweeargumenten uithetongerijmde.Ten eerste:a1s
wijinonswerk onsprimairlaten leiden dooronzeideologie,hoekan dan
tevensvoortdurend hetoog gerichtblijven op de eigen identiteitvan de
cliënt? Brengtde ideologische stellingnam enietmetzich m ee,datde g.g.z.
van een dienstverlenende œn norm-bepalende instelling wordt? Ten twee-

de:alswijnietsanderswillenzijndan ideologisch begeesterden ofprofeten,
dan zoudenwijœn eigen politiekepartijofeennieuwekerk moeten stichten.Debehoeftedaaraan lijktnietgroot!Bovendien zouden wijdan voor
demoeilijkheidstaanvandeideologischeverdeeldheidtussendewerkersin
de g.g.z..De noodzakelijke consequentie zou zijn datermeerdere g.g.z.partijen of-kerken zouden komen,een nieuweverzuiling dus.
W ijhebben ditonlangsweermeegemaakt.De F.I.O.M .(federatievan instellingen voor ongehuwde moeder-zorg)publiceert œn rapport(Draagkrcchfen Draaglastjwaarin ten aanzien van abortuseen in onze maatschappijvrij extreem standpuntingenomen wordt:de zwangere bepaalt
uiteindelijkzelfofdevruchtaldan nietverwijderdwordt.(Ofditstandpunt
inderdaad in onze maatschappij dvrijextreem'is,zou door sociologisch
onderzoek dhard gemaakt'kunnen worden).Daarna gaatde stichting tot
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bescherm ing van hetongeboren kind overtothet oprichten van een eigen
dienstverlenend apparaatten behoeve van zwangeren.De F.I.O.M .tracht
dooroverleg achterafmetgenoemde stichting tevergeefsdittegen te hou-

den.Detweepartijenhadden elkaarreedsinuiterstengedreven- gem lariseerd zoumenkunnen zeggen - enhetiszoalsaltijdnietmeernategaan
welke van detweepartijen begonnen ismethettoespitsen van de tegenstelling.
Ik weetnietwie hetvoorheteerstgezegd heeft,maartelkensopnieuw,in

allerleiverbanden,wordenwijmetdeneusgM ruktopdeblijkbaaronontkoombare realiteit:wijbouwen één wereld ofwijbouwen geen wereld.
Alom komen wijmankrachttekort,versnipperingkuM enwijonsnietmeer
veroorloven.Inonzecasuïstischebemoeieniszijnwijervertrouwdmeedat
ledenofleden-groepen vaneen cliëntsysteem elkaarinuiterstendrijven(ma
gedoogtnietdatdochtereen vriendjeheeft,daarnakomtdochterzwanger
thuis)enwezijnerstee sop uitditmechanismeteverhelderen,omdatwij
hettongezond',afbrekend,heilloosvinden,voor beide partijen.Ligthet
nietvoordehand,datwijook dezelijn doortrekken in h,
etmacro-sociale
vlak en datwijindeeersteplaatsonszelfhoden voorditmechaismeen
daarom deversplintering in principe afwijzen?
Voordegenen onderonsdieininstellingenmetlevensbeschouwelijkesignatuurgewerkthebben,zijn dehierontwikkelde gd achten misschien beter
invoelbaardan vooranderen.Zijhebben namelijk aleerdermetditbijltje
gehakt,in hetrecente verleden.Ook toen hebben ze ervoor op de bres

moeten staan datin deg.g.z.de cliëntzoveelmogelijk gevrijwaard werd
vanlevensbeschouwelijkeofideologischebdnvloeding.Zijzijn nu welop
hun hoM e voor herhaling van de geschiM enis.In ditverband ishet niet

van belangofdecliënthetindividu isofdemaatschappij.

En toch...wijkunnenbijonzebemoeienismetdemaatschappijhetsociaal-politiekeengagementnietmissen,netzomin alshetpersoonlijkeengagementin de casistische bemoeienis.Hetisnauwelijksvoorstelbaardat
iemand zich wilbekwam en in hetvak van beroepsveranderaarzondersoci-

aal-politiek geëngageerd tezijn,noch dathijop ditgebied ietszou kunnen
uitrichten zonderdatengagement.Hijblijftgevangen inhetspanningsveld
tussen sociaalengagementenwetenschappelijkedistantie.W aarschijnlijkis
hetook hier zo,datde beste beroepsveranderaardegeneisdiehetjuiste
midden weettevinden.

M ovie M em ories
D irk Lauwaert

lkpraatheelgraag overAmerikaen Amerikaansefilms.OnlangswlJdaar
weeriemand doorgeirriteerd en zei:VfjpraatJ/ffj# maaroverAmerika,
maarin fdteken jeAmerika helemaalniet'.En ineensbesepeik datik al
dietijd nooitovereen werkelijk bestaand Amerika,?nx rovereen imaginir Amerika had gesproken.

Amerikaisvoormijnieteen reeksfeiten (alleen maarœnbijzonderecombinatievan een reeksfeiten,metlacunesen dfoute'verbindingen),nieteen
reeksnamen ofsensaties(alleenmaareen zeereigenwijzekeuzeuitnamen
en sensaties),geen samenleving afgebakend dooreen geschid enisen œn
maatschappelijke structuur (maarjuisteen stijlom daarmeeteleven,een
tragischedoorzichtigheid van decontradicties).Amerikaiseen model,een
referentiekader,een sleutelseen code.Geen realiteit,maareen project,een
programma.H et functioneert voor me heelvaak als een soort woordenboek,met 'entries'en verklaringen.

Amerikaanseteksten dieik thuiskrijg,leesik op een heelbizarremanier:
Esquire,Time,Variety en Life,heelonregelmatig en eigenlijk heelslecht.
Tochkan ikzenietmissen.Hetzijn in deeersteplaatsvoorwermn dievan
elders komen,die een breuk teweegbrengen in mijn werkelijkheid.Die
stapelpapiervan 150 pagina'smetveelpubliciteit,m etteksten en illustra-

tiesen een layoutzoalsjediehiernietvindt:ergaateen fsaveur'van uit
waarhetmeeigenlijk om tedoenis.lk koopEsquirenietom gdnformeerd
tezijn(ikbendanookheelslechttgdnformeerd'overdeVerenigdeStaten),
maarom deelachtigtezijn.Esquirefunctioneertnieta1seen trechter(waardoorheeninformatiemoetkomen van gindstotbijmij),a1seen communicatie-instrument,maariseenwerkelijkheid op zichzelf.Mijinteresseertniet
dewerkelijkheid achterEsquire,maarEsquirezelf,a1sstijl,a1sdynamiek,
a1sproces.

Netzo kijk ik naarAmerikaansefilms.Alsik vanuitAmerikaanse films
extrapoleernaarmaatschappelijke structuren en mythen,dan wi1ik daarmeeeigenlijkhelemaalnietszeggenoverhetwerkelijkeAmerika,maarover
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een m ythisch Amerika waaruitde cinem a put.Als m ythe heeft Amerika

altijd de bijsmaak van ietsonbereikbaars(Hollywood alsdroomfabriek).
M aar die onbereikbaarheid kan verschillende vormen aannemen.Ze kan

ergletterlijk zijn,metscherpefrustratiegevoelensen intensebegeerten.Ze
kan ook figuurlijk worden beleefd,alseen elementin een proces,nieta1s
ietswaarjenaarverlangt,maara1sietsdathetverlangen stimuleert.
Som s heb ik de indruk dathetcinema-publiek en de cinem a zelf steeds

heenenweerschuiventusseneenletterlijkeneenfiguurlijkbeleven vandie
onbereikbaarheid,tussen een speelseen een pijnlijkefrustratie.
Filmgeschiedenis wordtdoorgaans beschouwd J!J een erudiet,academ isch

onderwerp.
.JJgeschiedenis van films;zelden als een existentieelonderWerp:alsdegeschiedenisvan je(eerste)bi
oscoopervaringen.Deacademische fi
lmgeschiedenisdoetmeestalJJ/Jfilm een constanteis,waarvan de
datering slechts een middelis om orde te brengen in degrote hoeveelhdd.

EnJIJ/JalleFI-Jaltijd op een identiekemanierbekekenkunnen worden.
.
om heteven wx r,in om heteven welkevolgorde.Een exîstentiëlefilmgeschiedenis fJ meer dan een geschiedenis van films:een geschiedenis van
ervaringen.En daarin zitten netzo goed de bi
oscoop alsje eigen levensgeschiedenis.

Ik ben vaak verhuisd.Heteerstehuisdatik me herinner,was een huisuit

de tijd van de eeuwwisseling.Een herenhuis met errond de industriële
infrastructuurvandietijd:een spoorwegbrug,een waterwegen in deverte
hoge stortplaatsen'
,een tram voor de deur en enkele straten verder,m aar

achterimmense socialebarrières,dehuisjesvan kleinemiddenstandersen
arbeiders.lndietijdzagikvoorheteersteenfilm.Ik herinnermenogvaag
hetbuitenverblijfwaardieeersteséanceplaatshad.Ik herinnermedatalles
verduisterd werd,datik op de schootwerd genom en,dateen grote houten
bak midden in de kam er was opgesteld en dat sm alle banden tfilm' op
spoelen werden gereed gerold.Ik bewonderdede m an die datallemaalin

elkaar kon steken.Op een piep-klein schermpje verschenen mijn eerste
cinema-beelden,hortend,wantde projectorwerd metde hand gedraaid.
Van watik zag,herinnerik m e nietsmeer.Hetm eestfascineerden me de
banale elektrische lam p die in de grote houten kist zat en de krachtige
lichtbundeldie uitde bak kwam .lk herinner me ook datalleszo voelbaar
voor ons,kinderen,was georganiseerd; dat de volwassenen m eer plezier
hadden aan onsenthousiasme dan aan de filmszelf.De vreugde was toen
algeforceerd en verdeeld.

Later,a1stiener,leefdeik op<debuiten'.Demeestnabijestad1agonbereik-
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baarver.Ernaartoegaan waseen expeditie.En hetwasslechtseen provin-

ciestadje.M aarerwaren vierbioscopen;diespeelden alleen tslechte'films
en gaven O een avondvoorsteKngen.M aar vôôrik nu en dan echtnaarde

bioscoop#ng,had ik indelagereschoolwatschoolvoorsteKngenmeegemaakt.Dan werd degrote turnzaal,waarik andersaltijd zoveelangsten
doorstond,omgevormd tot een drukke,feestelijke ruimte.De kinderen
waren uitgelaten,de lichten in de zaalgingen aan en uit,erwerd gefloten

engeroepen,erwaren kleine,mooiemeisjesen mijn zusjemochtnaastme
zitten indezaalvan dejongensschool.lk trildevanopwinding en enthousiasmeomdatdefeestelijkheidhetsomstochkonwinnenvandeangst.(De
dag daarna stond de ZaaInog volstoelen en ik berekende dan altijd of
hetgymnastiekuurnietzou worden overgeslagen).Deschooltegen decinema!
Daarheb ik ondermeerhetbeleg van hetAlcazardoorboze republikeinen

encommunistengezien,eneenLassie-film,dietijdensdeoorlogspeelde,in
Noorwegen,enDisney'sSneeuwwitje,inkleuren.M aargeenvandezefilms
heeftmeergbdnvlod .Hetbelangrijkstevan alleswasdeverwachting,de
voorbereiding,dezomeravond a1shetlichtnogscheenvôdrjedezaalbinnengngenhetaldonkerwerd toen jebuitenkwam.Enaldiemensen om je

hœn,bereikbaarderdanzeooitinhetwerkelijkelevenzijn.
Leek de schoolvoorstelling veelop een traditioneelfeest,waarjejecollectief OP voorbereidde, waar doelbewust aan een m ateriële m ise-en-scène

moestworden gewerkt(hetuitzetten van stoelen,hetopstellen van projectoren doek,hettoetrekkenvan gordijnen),dan was datheelanders in de
echtebioscoop.Daarlagdefeestelijkheid vastin een blijvendeinfrastructuur:stoelen,zaal,doek,gordijnen voorhetdoek,devensterlozeruimteen
de uitnodigendeentréewaren eralti
jd.Nietdepermanentievandietekenen
was
s
om
s
z
o
t
r
i
es
t,we1hetfeitdatdie tekenen zo vaak
van feestelijkheid
helemaalverloren lagen in de stad:'sochtendsen 'smiddagskon niem and

erbinnen.Een bioscoop zou eigenlijkpermanent,vierentwintig uurop vierentwintig,om n moeten zijn;er zouden altijd enkele mensen in de zaal
m oeten zitten.

Indieprovincie-bioscoopjeszagikhetliefsthistorischespektakelfilms.Een
M ichaelStrogoffmetCurd Jurgensen een onvergetelijke Geneviève Page
endeSissi-films.Dielegdengeenzwaredrukopmezoals'nandersoortfilms
waarikookdoorwerdaangetrokken.NaarO Strada,EastofEden,D eheld (metRomy Schneider)gingik kijken metangst.Ik kon hetnietlaten
ernaartegaan kijken,maarik voeldemeverrevan feestelijk.Hetwaseen
karwei.Mijn emotieszouden weereensworden gekruisigd,ik voorzag de
triestheid achteraf,alsofik dagen daarna nog de problemen van de hoofd-

figuren samenmetdemijnemeezou moeten sjouwen.W aarom ikdan toch
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ging?Eeninnerlijkedwang,eensoortmaatschappelijk Uber-ich,eenculturelenorm dreefmedebioscoop in.En zoalsmetalleheldendaden en grote

opofferingen (wantdatwaren diebioscoopbezoeken):hetbelangrijkstegebeurdeachteraf,a1sjeviaeindeloospraten en doorbomen œn fraaihekje
hadgeplaatstrond dehoofdfigurenen rond jeeigen emoties.Diebezigheid
leek op hetschrijven van een helgenleven:een subtiele casuïstiek woog
m otieven tegen elkaaraf,zuiverde dehandelingen van de held,raffineerde

zijn lijden,steldehiërarchieën op vanwaardeengod heid.
Hiermeeheb ik hetjarenlangmoetendoen.Degang naardebioscoop viel
samen meteen verfijndejachtop heftigeinleving en kansen op eindeloos
doorbomen.Bergman deed hetschitterend,maarook Antoioni,Bunuelen
Fellini:probleemfilm s.

Van mijn eerste spektakelfilmsherinnerik mevooralde onvermijdelijke
verliefdhe en.HetmooistewasmijnimaginaireliaisonmetGenevièvePage.
HetgeheleM ichaelStrogoff-verhaalheb ik in œn dik schriftopieuw pro-

beren op teschrijven om in woorden elke scènenog œnstekunnen overdoen,om hetheleverhaaltere-organiserennaarmijneigenverlangens.Het
verhaalheeftaltijd een belangrijke functie vervuld van afscherming én
rechtvaardiging van mijn gevoelens.Detrieste en fascinerende preutsheid
vandejarenveertigenvijftigzijneenessentieelbestanddeelgewordenvan
mijn emoties.
Zowelde filmsvan dietijd a1shetpublieke imagevan de cinema en de
stars(onovertroffen isdesex-appealvan Ciné-Revuejwaren monumenten
van sublimaties,stijlfiguren en suggesties.Heterotische maakte altijd de
om weg van hetsentimentele,hetdram atische,hettragische.De stars van

dietijd warennietmooi,zewaren indeeersteplaatsdoordrongen vanverhalen:deverhalen van hun personages,maarook de sensatieverhalen over

henzelf.Nu zijn ergeen starsmeer,nu functioneertderoddelnietmeera1s
een extra-kwaliteit;nu denktniemand nog aan hetleven van de acteur:de
acteuriseen executant,een uitvoerder.Vroegerwaren starsopgenom en in
een louteringsproces, waar het hele publiek lering uit trok'
, nu hebben
acteursalle morelefunctieen betekenisverloren.

Stendhalbeschrijftin zijn Rome,Naples etFlorencehoehijvan stad tot
stad gaat,ondermeerom erelk plaatselijk operagezelschap tebeluisteren.
Elkemiddelgrotestad hield ereeneigenoperagebouw,-gezelschap,-stijlen
schoolop na.De verhouding tussen stadsleven en opera wasin elke stad
verschillend.
Hetspektakelen deontspanning kunnen ook andersworden gevoed:rond-

trekkendekermissen,circus,theater-en cabaret-groepjesdievan plaatstot
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plaatstrekken.De plaatselijke cafés daarentegen zorgden weer voorhet
vaste,blijvendeelementin deontsppnningswereld.In westernskunjesoms
Zen daternaastdeplaatselijke saloon ook rondtrekkendeamuseurszijn.
Metdeeersteisœn voorzichtigevoluerendeverhoudingmogelijk;detweededragenhetavontuurmetzich mee,zijnbeweeglijk,onbetrouwbaar,aantrekkelijk én angstwekkend.Zijzijnanders,zekomen van buiten,zehoren
ernooitbij,zekunnenjebdriegen omdatzestrakstoch weggaanen nooit
m eer terug hoeven te komen.
De cinema isbegonnen als rondtrekkende kermisattracue maarheeftzich

heelvlug vastgezetin zaaltjes.En elkefilm wasanders,toondebeelden uit
verre steden,toondejedezeetotin hetdichtstevasteland,sneeuw a1shet
buiten zomerisen zon a1shetwinter is.Je zitin een vaste bioscoopzaal,

maarwatjeziet,komtvan ver,isonbereikbaar,gaatvoorbij.Elkefilm is
alséén showgroep,dieje vooréén weekjekuntbewonderen en dan nooit
meer.De bioscoop-zaalis er,a1steken van de essentie van de cinem a,a1s

pand dathetmirakelelkedagopnieuw,ondanksdevergankelijkheid voltrokken zalworden.

De plaatselijke opera,de saloon,je stam-café,hetheeftallemaalietste
maken m et society-leven:ruimten waaraan gedragingen en rituelen vast-

zitten,diejespeeltmetmensendiejekent,waardevreemdealtijd opvalt.
In de rondtrekkende show valtdie solidariteitvoorœ n deelweg,ofwordt
m instens anders.M en zetzich a1sgroep aftegen hetvreemde lichaam ,de

show,en tegelijk wordtmen erdoorgefascineerd.Die ongelijk verdeelde
fascinatieishetbeginvan deverdeeldheid van hetpubliek.

Natuurlijkzijn erookwe1bioscoop-rituelen;maardiemaak jegrotendeels
zelf,allœnofmetvriendenenzezijndikwijlsverbonden aan heelbepaalde
bioscopen.Erzijnbijvoorbeeld uitnodigendebioscomn en sterielebioscopen.Bijna alle nieuwe,moderne bioscopen iijn steriel.De kunstvan het
bioscoop-lopen is,a1sze ontwikkeld wordt,heelefemeer,de anderen mer-

ken ernauwelijksietsvan,een fprivatejoke'vooringewijden.M aarerzijn
perioden in de bioscoop-geschiedenis (die je eigenlijk nadrukkelijk zou
moeten onderscheiden van de filmgeschiedenis)waarin de kunstvan het
bioscoop-lopen sterk was ontwikkeld.Parker Tyler spreektvan een télite
movie-going in the 40s',dm ovie-going as a grotesque fun-game'.

Dienauwelijksbestaandebioscoop-rituelen behoren totdeessentievan de
cinema.Ook alzijn ze nietsociaalgesanctioneerd en alvariëren zevan
individu totindividu;zevormen eerdereen stijldan een socialeconventie.
Jepersoonlijkebioscoop-stijlisjouw manierom naareenfilm tekijken,het
instrumentwaarmeejeœn film bekijkt.Erzijn heelpijnlijkemanieren om
naardebioscoop tegaan;dikwijlshebbenzeietstemaken metdeafwezigheid van een persoonlijkestijl.Zo heb ik bijvoorbeeld nog steM snid de
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juistestijlgevondenom beroepsmatignaarde bioscoop te gaan.M aardat
stijlloosnaardebioscoopgaanheeftook directiets te maken metde huidigecinema(endehuidigebioscopen).Om eenpersoonlijkestijlteontwikkelen hebjeimmerspreferentiesnodig:jekiestdebioscopen uitwaarjeje
thuisvoelt,jekiestjeeigenfilms.Datkunnen policierszijnofhorror-films,
Amerikaanse cinema ofm useum film s,sentimentele drama's of film s met
grote sterren erin.Je wordt een fan.Je hebt een afgebakend universum

waarin jejethuisvoelt,waarvan jede spelregelskent,waarjenietop je
hoedehoefttezijnvoorschokkendeverrassingen (en jeworddan onmerkbaarweereen d
habitué').M aarnuzouik nietmeerwetenvanwelkecinema
en van welke bioscopen ik zou moeten houden.Film s worden niet meer

voorfansgemaakt.Erzijngeengespecialiseerdebioscopenmeer.M ijn stijlloosheid blijktduseigenlijkdeperfecteweerspiegeling tezijn van deonbeslistheid van debioscoopuitbatersen de filmproducenten.
Tekenend voor de evolutie van de nieuwe bioscoopgewoonten is een be-

richtje fn êLe Monde'.een nfeuw opgerichte Franse maatschappijvoor
publicitaireFlms,'M édiavision',heefteen exclusiefcontractgetekend met
de2.000 'belangrijke'Frcale bîoscoopzalen;tweede-en derderangszalen
zf/n voordemaatschappijnietinteressant.DeBraziliaanseluchtvaartmaatschappijVarighee//zelfseenexclusiefcontractvoorpublicitairefilmsmet
deParijsebîoscopen op deChamps-Elysées.daar ileen komt hetpublîek
datVarig wilbereiken.
Deze exclusivitdtspolitiek speeltook f?zde televisiepublidteit.Veel>JJfschappiyn vinden heteenoverbodîge uitgave om via de televisîe een masJJJ!publiek te bereiken #J/ van de geadverteerde produkten JJdi
ensten

toch n/&/gebruik zi maken.Ook destijlvan hetadverteren kan onder
exclusieve contracten aangepastworden aan het publiek: geen universele
yff/lmeer,manreen gerichte stijl.'Se/publîek'bestaat nietm eer; er bestaan publieken.Decrisisvan decinema iseen trid-and-error-proceswaarbijproducenten en exploitantenproberenuitte vinden welkediepublieken

zijn en hoezebereiktkunnen worden.

Delaatstejarenhebikregelmatigdeschokkendeindrukdatikmiddenin
een speelfilm plotseling een toeristischecommercialte verwerken krijg of
een toeristischefolderzitdoortebladeren.Natuurlijk heefthetexotische
van in het begin een kapitale rolgespeeld in het succes van de cinema.
M aartoerismeisdebanalisering van hetexotische.Detoeristiseen gedege-

nereerde,vervallen,eengodkope,gd emocratiseerdekolonialist.Hijcombineertkolonialistischemythen én vrijblijvendheid en kortstondigheid.De
toeristen dekolonialistzijn beiden opzoek naareennieuweomgeving,œn
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nieuwe ruimte,nieuwebewegingsvrijheid,expansie.ln beide gevallen gebeurtdie expansie ten koste van anderen; beiden zi
jn voorverschillende
aspecten van hetleven med ogenloosonverschO g.M aarde kolonialistis

bereid deto1voorzijn expansietebetalen:deschokkendeconfrontatiemet
hetvreemdegaathijnietuitdeweg;hijkenthetgewichtvan detijd en de
melancholie.Hijheeftdetijd om eenslechtgewetenteontwikkelen.Nietzo
detoerist,diewegwilen tochweernietwegwil(endusinzijnvakantieoord
ofop zijn reis-routegraag alle comfortvan luis terugvindt).Hijvoeltniet
hetgewichtvan deti
jd,hijkentnietderegelsvan deexploratie.Hijiseen
gemystifieerde kolonialist.

Toerismeisgeen spontane en vanzelfsprekendesocialepraktijk,maarhet
resultaat van een zeer grootaantal factoren: de dem ocratisering van de
vakantie,dehoge ontwikkeling van een technologische infrastructuurvoor
verplaatsing en van detoeristische infrastructuuren vooraldeontwikkeling
van een dwingende toerisuschebehoefte.De behoefteaan fysieke verplaat-

singlijktmehoegenaamdgeen natuurlijkebehoefte;avonturierszijn tamelijk dun gemaid.De toeristischeindustriemoeteigenlijk twee contradictorische eisen inlossen.Van de ene kant moet ze de behoefte aan vernieuwing,aan hetexotischebevrd igen,m aarvan de anderekantmoetook het

vertrouwdebeschermd en gewaarborgd blijven.Eentypischespektakel-opdracht,lijktme.W antook daarmoeten vervreemdende,opwindende elementen in evenwichtworden gehouden doorvertrouwde elem enten.
Hettoerisme doetalsofdewereld een bioscoopzaaliswaarin allerleifilm s
bedachtkunnen worden.De wereld wordtopgetuigd en geplaasterd a1seen
filmdecor,wordtretorisch a1seen comm ercial.In dehuidige cinem a wordt
deze toeristische wereld nog eens weerspiegeld.James Bond is m eer dan
gadgets en luxe; het is de nauwkeurige weerspiegeling van de m oderne

mythevan detoeristischealomtegenwoordigheid en onveranderlijkheid.
En deze fantasielozebehoefte aan comforten onveranderlijkheid tastop
haarbeurtook de bioscoop-inrichting aan.Alle bioscom n gaan op elkaar

lijken;alle inspanningen zijn gerichtop comfort:zogenaamd makkelijke
zetelsen zelfsair-conditioning.Vroegerrichtte men zalen in metim posante

en kitcherigereliëfs,planten en gordijnen.Hetdecor appelleerde aan de
fantasie,droegbijtothetstimuleren van illusiesen verwachtingen.Comfort
daarentegen heeftnietsm eerte maken metfantasie,illusie ofverwachting.
Hetisietsdatjetastbaarennu beleven en verifiëren kunt.M isschien isdat
dereden Waarom ZOVCICmensen onverschill
igzijnvoorhetfeitdatdefilms

zoslechtendeplaatsen zo duurzijn:jezitertoch gemakkelijk.tJevoeltje
zitten'.W aarvoorjegeldeisen slaatnietmeeropemoties,spanningen opwinding,maarop een materieelobject:comfort.Dewereld iserg letterlijk
geworden.

H etgewatteerde aam beeld
H ans H erm ans

Anthony King:The British Prime M inister.- M acmillan,
London, 1969,221 pp.,f 1.

I

Engeland heeftdebeoefenarenvan hetstaatsrechtaltijd a1sbijtoverkracht
aangetrokken.H etmoederland van deparlem entairedemocratie.H etenige
W esterse land dathetzonder een Grondwetstelt,alsm en tenminste afziet
van de M agna Carta uitde dertiende eeuw,die voor hetovergrote deel

nietsméérbevatdan een verzamelingvolkomen verouderdejurisprudentie.
Hetland waar het samenspel tussen m onarch,kabinet en volksvertegen-

woordi#ngzich indeloop van enkeleeeuwen in allerleivormen kon ontwikkelen.
sferkyvaardig is echter,dat,hoe groot ook de belangstelling is voor dat
Engelse staatsrechtzowelin Engeland zelfa1sdaarbuiten,ditverkennings-

veld vanderechtswetenschap nogaltijdietsheeftvanœnoudewereldkaart
m etnog hieren daarwitte plekken,waar eilanden liggen of stukken bin-

nenland dienog nietofnauwelijkszijn onderzocht.En n6gmerkwaardiger
is,datuitgerekend defiguurvan de MinisterPresident,die juistzo'n belangrijke sleutelpositie in het Britse staatsbestelbekleedt,tot deze witte
plekken behoort.
Uiteraard besteden algem ene verhandelingen over hetEngelse staatsrecht

welaandachtaanzijn positie;daarkunnenzijmoeilijk omheen.M aarhoe
zo'n man nu Prime Minister wordt,wathijin Downi
ng Street uitvoert,
langswelkekanalen hem daardeinformatiebereiktdiehijnodigheeftom
zijnbeleid uittestippelen,hoezijnbureaufunctioneert,hoehijzijnkabinet
samenstelten hoehijmetdeleden vandatkabinetomspringt,in hoeverre
hijzich methun beleid en in hetbijzondermetde buitenlandse m litiek
bemoeit,hoehijzijn partijen zijn fractiein hetLagerhuisnaarzijn hand
zet,hoe hijde verschillende machtsgroeperingen in hetmaatschappelijk
leven,de publieke opinie tegemoettrqeHt,welke vorm zijn betrekkingen
methetstaatshoofd aanneemt,hoemachtig- ofhoeonmachtig- hijnu
prœiesis,opaldievragen blijftdestaatsrechtelijkeliteratuurhetantwoord
nagenoeg geheel schuldig.Over de persoon,de werkwijze,de politieke
betrekkingen en de machtvan de Amerikaanse President, dagelij
ksin zijn
bloedeigen W itteHuisomzwermd doorjournalisten en omringd doorme-
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dewerkers,die na zijn aftreden ofna zijn dood,vaak zelfs alvôôrdien,
maaraltegretighun ervaringen teboek stellen,liggen de gegevensvoorhet

grijpen.M aarzelfsJennings,dieenkelejaren voordeTweedeW ereldoorlog een lijvig en voortreffelijk gedocumenteerd boek schreefoverdewijze
waarop hetBritsekabinetfunctioneert- een boek datnog steedsa1sstandaardwerk wordterkend - komtaan dezevragen nauweli
jkstoe.Ookhij
kan de figuur van de PrimeM i
nisternietuitdeverfkrijgen.
AnthonyKing nu,hoogleraar in het staatsrecht aan de Universiteit van
Essex,trachtm et ditboek in deze lacune te voorzien.Enigermate.Zelf

bepaalthijzich toteeninleidingvan enkelebladzijden,waarin hijhetprobleem alleen maarstelt.Voorhetoverigedraagthijalleen maarbouwstoffen aan waaruit de lezer zich een beeld kan vormen van wat de Britse

PrimeM inisternu eigenlijkis.M aarhijdoetdatin tweeërleiopzichtverdienstelijk.lndeeersteplaatsdoordathijmateriaaldatherenderen soms
moeilijktoegankelijkindeliteratuurverspreid ligt,handzaam bijeenbrengt.
In detweedeplaatsdoordezorgvuldigheid waarmeehijditmateriaalheeft
uitgezocht.Detien verhandelingen diehijuiteen groteverzamelingboeken
en artikelen vergaarde,lonen een vooreen aandachtigelezing.

Hetzou tevervoeren en in een kortbestek ook onmogelijk zijn,om de
inhoud van aldeze tien verhandelingen zelfsmaarbeknoptweerte geven.
Daarom slechtsenkele grepen.

Verreweg demeeste schrijversoverhetBritsestaatsrechthouden zich met
dewijzewaarop de PrimeM inisterwordtaangewezen,allœn bezig zover
demonarch in ditaanwijzingsproceseen ro1speelt.Diero1isechterin de
loop van deze hele eeuw slechts een of hoogstens twee keer beslissend

geweest.Alle andere keren kwam de aanwijzing van de Eerste M inister
voortuiteen wisselwerking tussen de ambitiesvan de parlem entsleden der

regeringspahijenerzijdsen depopulariteitvan departijleiderbijdekiezer
anderzijds.Somsgafheteen,somshetanderdedoorslagnaargelang van
de normen,aan dehand waarvan hetBritse volk zijn m liticionder de
om standighd en van het ogenblik der verkiezingen beoordeelde en naar

gelangvan demate waarin de persoonlijkheid van de partijleideraan die
normen beantwoordde.

Eenderbelangrijkstebevoegdheden vandeM inisterPresidentisdesamenstellingvanzijnkabinet.Hijdoetdatvolkomenautonoom;hijisaanniets
en niem and gebonden,zelfs nietaan de samenstelling van hetzogenaamde

'schaduwkabinet',datiederepartijleiderom zich heen verzameltzolanghij
aan hethoofd staatvan deoppositie.Hijkanmetzijn ministersenmetde
toewijzingvanhun portefeuillesschuivenen ritselen naarhethem uitkomt.
Hijkan zeook naarbelieven ontslaanwanneerzijbijvoorbeeld hardnekkig
een dissonantvormen inhetkabinet,wanneerzijniettegenhun taakopge-
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wassen blijken ofwanneerhijanderen heeftgevonden die hijbeteracht.
Atlee,dieoverdemanierwaarop hijzijnkabinetformeerde,hoogstinteressantebijzonderheden verteldeaanzijn vroegereperschef,FrancisWilliams,
in een interview dat in ditboek is opgenomen,beschouwde de gave om

ministerstekunnen ontslaan alseen derbelangrijke eigenschappen waarovereen PrimeM inistermoetbeschikken.Hijmoetmetandere woorden
een keihardeventzijn - endemeestePrimeM inisters,Atleezelfnietuitgezonderd,waren datook.Van demanierwaarop zijmethun miisters
omsprongen, is een typerend voorbeeld bekend uit de ti
jd van Neville
Chamberlain's prem ierschap.Hijwi
ldeop eengegeven momentHore Belishakwijtalsministervan Defensie.Hijzeihem ditronduiten bood hem
in ruilhetministerie van Handelaan.Toen Belisha tegensputterde en aar-

zelde,voegdedePrimeM iisterhem toe:tBelisha,jijbenteen ambitieus
man.Jijzultbepaald nietwillen datikjedewildernisinstuur'.Belishakoos
eieren voorzijn geld en aanvaarddezijn nieuwepost.Ziedaarin een notedop het geheim van de Prim e M inister's macht.H et parlementslid dat
carrière wilmaken - en iedere politieke carrière looptvia hetparlement
naarhetkabinet- isop hetvertrouwen en degunstvan deM ii sterPresi-

dentaangewezen.Verspeelthijdatvertrouwen en diegunst,dan blijfthij
een backbencher,eenonbetekenendeman tussen zijnhonderdenmM eld en
-

en daarmee uit!

M erkwaardigerwijsechterstrektdebevoegdheidvandePrimeM inisterom
naarbelieven zijn medewerkerste kiezen,zich nietofnauwelijksuittot
diegenendiehem inzijndagelijksearbeidhetmeestnabijstaan:zijnambtelijkeadviseursendeledenvanzijneigen stafinDowningstreet.Diemensen
erfthijmerendeelsvan zijn voorganger.Keurige mensen,daar nietvan.
Mensen opgeklommen indebestetraditiesvan deambtenarij,hunminister
dienend zonderaanzien van zijn persoon ofzijn politiekerichting.Bekwamemensen ook,diedeweg wetenin hetheleambtelijkeapparaaten geen
moeite hebben methetopleveren van alle gegevens waarover de nzinister

wensttebeschikken.Efficiënte admiistrateurs,aan wie hijalle routinezaken metvertrouwen kan overlatenen diehem in beleidszaken gedegen en
wel-ove- ogen adviezen kunnen geven,steunend op lange ervaring.M aar
hetzijn en blijven ambtenaren,diehun hogepostin den regelniethebben

bereiktdoorhun fantasiedevrijeloop telaten.En hetisjuistdeinbreng
van fantasiediede PrimeMinisterbijhetuitstippelen van zijn beleid het
m eest nodig heeft.De Amerikaanse President heeft datprobleem al lang
opgevangen.Hijomringtzich aanstondsbijzijnoptreden meteen stafvan

persoonlijke adviseurs,diehijlinksen rechtsuithetbedrijfsleven,uitde
wereld van de universitaire wetenschap ofuithetpubliciteitswezen samen-

leest.Diestafmoethem nietzozeergegevensen eventueeljuridisch gefun-
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deerde adviezen dan we1ideeën aandragen.H etzoeken isin Engeland de

laatstejaren,vooralonderdedruk van Harold W ilson.naareen soortgelijkemethodeom dePrimeM inistervan een persoonlijk doorhemzelfuitgezochte stafte voorzien.
TotzoverAnthonyKing'sbloemlezing.
M ax Beloff:The lntellectualin Politics and other essays.-

W eidenfeld and Nicolson,London,1970,346 pp.,$4,50.

11
DePrimeM inisteriseenmachtigm an.Diegenen onderdebeoefenaren van

hetEngelse staatsrechtdie hun aandachthoofdzakelijk hebben gerichtop
hetfunctioneren van hetkabinetin denegentiende en in deeerste decennia
van de twintigste eeuw, vertonen over het algemeen de neiging om die
m acht te onderschatten, en voor wat de door hen bestudeerde periode

betreftzijn erinderdaad we1aanwijzingen,datEngelandsEerste Minister
hetniethelemââlzo voorhetzeggen had alshM endaagse waarnemersvan
de Britsepolitiek hetstellen.M aardatde M inisterPresidentvan vandaag

een machtig man is,daarvaltnauwelijksaan tetwijfelen.
Zijnomgangmetzijn ministersalleen algetuigtdaarvan.Onderdieministersiseréén metwiehijdagelijkscontactheeft:deM inistervan Financiën,
die als fchief W hip' tevens namens de M inister President de dienst uit-

maaktin hetLagerhuis.Hijisbovendien debuurman van depremier;hij
woontop 12 Downingstreet.ledereochtend komthijbijdePrimeMinister
op bezoek vooreen bespreking over de lom ndezaken.Een bespreking die

oneerbiMiglijkdoordeoudereministerswordtaangeduid a1shet'gezamenlijk morgengebed'.Dieandereministersontmoeten de premierregelmatig
in de vergaderingen van het kabinet.In deze vergaderingen hebben zij
echternietzo bar veelin te brengen.Die vergaderingen worden gehouden

bijdePrimeM inisterthuis.DePrimeMinistersteltdeagendavast.In hoeverrehijdaarbijrekening houdtmethun verzoeken om bepaaldeproblemen diehun departementaangaan,daarin op tenemen,moeten zijmaar
afwachten.Staan hun hartewensen nietop de agenda,dan hoeven zijer
nietop terekenendatzijaandeordekomen.Nietswordtinhetkabinetter
tafelgebrachtdatnietop deagenda van de vergadering staat.Probeerteen
minister toch buiten deagenda om een van zi
jn desiderata ter sprake te
brengen,dan kan dePrimeM inisterhem hetwoord ontnemen ofeenvoudig
dezaalverlaten,zodatdevergadering is opgeheven.ln de gedachtenwisse-

ling overdepunten diewè1op deagenda staan,krijgen deministersook
nietveelloopruimte.De Prime M inister za1hen we1aan hetwoord laten,
maar overœ nkomstig Britse traditie,ook in andere dan politieke colleges,
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geefthijaanheteindevandediscussieseendsamenvatting'zoalshijdatziet
endaarinformuleerthijdantevensdetenemenbesluiten.Daarblijft
hetdan bij,wantgestemd wordternooit.DePrimeMinisterheeftdushet

-

laatste,hetbeslissendewoord.Een machtig m an.

ln eenvan deopstellennu dieM axBeloft eenOxfordshoogleraardiezich

een reputatieheeftverworven doorzijn boeken overdebuitenlandsepolitiek van deSowjet-unie en overdepositievan Engeland in de wereld,in
ditboek heeftgebundeld,vergelijkthijdezemachtigeman metdieandere
machtigem an aan de overkantvan de oceaan:de Presidentvan Amerika.

Ten aanzien van de buitenlandse m litiek iszo'n vergelijking aleerder,
bred voeriger en zeer verhelderend getrokken door professor W altzl.Be-

loffbenadertzijn vergelijking van een andere kant.W altz zochtnaarde
m ate waarin hetbuitenlands beleid van Engeland en van Am erika onder
dem ocratische controle staat ondanks de m acht van President en Prime

M inister.Beloffrichtzich op een vergelijkingvan diemachtzelf.Zijnconclusieszijn dan ook ietwatandersgenuanceerd dan dievan W altz.ln de
vergelijking van W altzkomen deVerenigde Staten erhetbestvan af.De
besluitvorming in debuitenlandsepolitiek voltrektzich dan naarzijn oordeelmeerdemocratisch en daardoor ook meer betrouwbaardan in Enge-

land en bijgevolgisdepersoonlijkemachtvan deAmerikaanse President
althans op hetterrein van hetbuitenlandsbeleid geringer dan die van de
Britse premier.Beloffziethetanders.Hi
jisôôk vanmeningdatdemacht
van de Prime M inister in de laatste halve eeuw aanzienl
ijkistoegenomen

en datzijn plaats in hetgeheelvan hetstaatsbestelduslangzamerhand
meerisgaan lijken op dievan demanin hetW itteHuis.Hijzietook de
beperkingen vandeAmerikaansePresident,voornamelijkvoortkomend uit
de om standigheid datde lM en van hetAmerikaanse Congres,anders dan
die van hetBritse Parlem ent,veel meer ieder op zichzelf kleine machtscentra vormen. Daardoor werkt het Amerikaanse regeringssysteem veel
inefficiënter dan hetEngelse.Erwordtevenalsin ieder Amerikaans huishouden en in de hele Amerikaanse economie veelmeerverspild.Ook dât

remtdePresidentin deuitoefeningvan zijn macht.Maaraan elkaargelijk
zijn Presidenten PrimeMinisternogniet.Daarvooronieentde President
nog teveelmachtaan hetfeitdathij,andersdan de Prime Minister,ook
nog staatshoofd isen aan deduidelijkeraanwijsbaarheid vanzijn populariteit.
W aarhet Beloffechter om gaatis datdie toenemende machtspositie van

deBritsepremierdenoodzakelijkheid nogeensextraonderstreeptom hem
te omringen met anderen dan ambtenaren.Die éne man die de machtin

1 Ziemijn artikelDemocratief?lde buîtenlandsepolîtiek,in Streven,augustus-sep-

tember 1970,pp.1147 -1158.
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handen heeft,kân nietallesweten.Hijblijfteenmens.Hetisvoorhem van
hetgrootstebelang om in voortdurend en levend contactteblijven metde
wereld van hetacademisch intellect- en hetisvoor die wereld een soort

vaderlandseplichtom nietmethaarkritiek aan dekantteblijven staan,
maar de Prime Ministernaarvermogen bijte springen methaarwetenschap.

J.H .Grainger: Character and J/yle in English politics. Cambridge University Press,London, 1969, 291 pp., f2,50.

llI

W atvoormensen nu zijn in deloop dertijden metde,zo nietaltijd even
formidabele dan toch steeds respectabele macht van de Prim e M inister
bekleed?
W aren hetm ensen van grote bekwaamheid,van hogeintelligentie,bezield

van werklustenijverom hunvaderland en nietsdan hun vaderland tedienen?Somswel,maarlangnietaltijd.EngelandheeftettelijkePrimeMinistersgekenddieallerminstuitblonken doorhun verstandelijkegaven.Anderen,die zich bepaald nietuitsloofden en weeranderen,diein hun beleid het
oog maaraltegretig mede richtten op hun eigen belang van demaatschap-

pelijkegroep ofdepolitiekep:rtijwaarvan zijdeeluitmaakten.W aren het
groteredenaars;mensendiedoorhetcharismavanhun persoonlijkheid tot
de verbeelding van de kiezersmassa spraken;meeslepende volksmensen?
Enkelen gingen inderdaad we1een eind die richting uit.Lloyd George en

Gladstonebijvoorbeeld.Doch datbleven ermaarweinigen en hetiszelfs
zeerdevraag ofdezeweinigen welzo erg veelaanhun charisma te danken
hadden bijhetbereiken van de politieke top.Erhebben zich in de politiek
heelwatmeer boeiende dem agogen geroerd die nimmer zelfs maar in de
buurtkwamen van een kansom de top te halen.Ta1van Prim e M inisters

hadden zelfsin demeesttumultueuzetijden - neem de jongePittin de
jaren van deFranseRevolutieofBaldwin in dejaren van dewereldcrisis
en decrisisvan hetkoningschap - helemaalgeen charisma.W aren hetdan

mensen die een duidelijk omlijnde politieke ideologie beleden;apostelen
van een of ander t-isme'; propagandisten voor een of andere heilstaat,
waarvan de grondtrekken uitgestippeld lagen in hun filosofie of hun we-

reldbeschouwing?Evenmin.Zijmochtenzichaanhangersnoemen vanconservatisme,liberalisme ofsocialisme,methetwinnen van gelovigen hadden
hun verkiezingscampagnesweinig van doen.Datgold ook voorde socialisten onderhen.Deideologievan hetsocialisme,hetm arxisme,heeftEnge-

land pasvrijlaatbereikt.Te laatom deeigenlijkestoottegeven aan de
arbeidersbeweging.De arbeiderswaren allang in beweging toen hetmar-
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xismezijn eerstebelijdersvond.Zijhadden alpolitiek leren denken voordatzijleerden marxistisch tedenken.Zijoordeelden overeenbewind,niet
over een credo.
M aarwatvoormensen waren diePrime M inistersdan wèl? J.H.Grainger,
die aan de Nationale Universiteitvan Australië politieke wetenschap do-

ceert,looptin zijn boek dehelepolitiekegeschiedenisvan Engeland door
van de hovelingen-ministers en de ministers uitde landadel in de zeven-

tiende eeuw totChurchill,Eden en deLabour-ministersvan onzetijd om
hetantwoord op dezevraag te vinden.ln clielangegeschiedenispassen zich

destijlvan deBritse staatslieden en hetkarakter van hun politiek steeds
weerbijdevoortdurend veranderendeomstandigheden aan.M aarnooitzo
en datisvolgenshem hetkenmerk van de Engelsepolitiek - datzij
zich abruptvan hetverleden afwenden.ln iedertijdperk vertoontdepolitiekestijlkaraktertrekken diehetuitvorige tijdperken heeftgeërfd.Geen
enkeleBritsePrimeM inisterkan zichzelfradicaalvan hetverleden afsnijden,alwarehetslechtsomdathijin zijn kabinetaltijdleden moetopnemen
uitbeideHuizen van hetParlement.KomthijzelfuithetLagerhuis,zoals
in de loop van deze eeuw gebruikelijk isgeworden,dan kan hijzelfzijn
beleid aietin hetHogerhuisverdedigen;en datgeldtvoorde andereminis-

tersook.Zijkomen bijdeLordsnietbinnen tenzijzijzelftotdeLords
behoren.ledereministeruithetLagerhuisheeftduséfeen dubbelgangeréf
een Staatssecretarisuitde Lords- en om gekeerd.Die wisselwerking tussen de voor het leven benoemde peers enerzijdsen de telkensopnieuw
gekozen volksvertegenwoordigersanderzijdsplaatstiedere Prime M inister
a1s het ware tussen verleden en toekomstin.lli
jnaoetoog hebben voor
beide.En datisook wathetEngelse volk van de Prime M inisterverlangt.

Hijmoet,zoalsGraingerhetuitdrukt,eenzekergevoelvoortraditiedelen
methetEngelsevolk;hijmoetmetname methetEngelse volk gemeen
hebben dathijweetwanneerhettijdisom voetbijstuk tehouden enwanneerhettijdisom concessieste doen.M aarhijmoetéék vooruitstrevend
zijn.En iederPrimeMinisterwasdatook op zijn eigen maier.Datgeldt
OOk voor de veelverguisde conservatieve en liberale staatslie en uit de
vorige en uithetbegin van deze eeuw.Allem aalhadden zi
jeen beeld voor
op
r
i
cht
t
en en hetBritse
ogen van œnbeteretoekomst,waarzijhun beleid
volk geloofde mèthen in die toekomst.

Daarmeeraaktmen wederom een wezenlijkverschiltussen deBritsePrime
M ilfsteren de Amerikaanse President.De man die in Amerika kandidaat

staatvoorhetpresidentschap,moethethebben van de matewaarin zijn
persoonlijkheid dekiezersaanspreekt.Van een communisopinio overde
eisen die aan de bekleder van hetambtm oeten worden gesteld,is nauwe-

lijkssprakeenvoorzoverdaaromtrentopvattingen enigealgemenegeldig-
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heidbezitten,hebbenzijmeerbetrekkingop depersoonlijkheidvan deman
dan op zijnbekwaamheidengeschiktheid voorhetbekH en vanhetambt.
Zijn afkomst,zijn levenswandel,zijn uiterlijkeverschijning,zijn optrden,
datlegtallemaalmeergewichtin de schaaldan deeigenschappen die hij
nodig heeftom aan hethoofd testaan van hetmachtigste staatsapparaatter

wereld.Hetgaatom deimagevan zijnpersoon.Dieimagekan kunstmatig

wordenopgewekt.Vreesteenkandidaatofvreestzijnpartijdathijniethet
gewensteimagebezit,dan worden devoeoichten endegekleurdeschijnwerpersvan depubliciteitzodaig op hem gerichtdathijhetgewenste
imagetenminsteschijnttebezitten.Zowerden notoireonbenullentotwijze
zwijgers,liden in welstand tothouthakkersuiteen blokhuten gemene,
keiharde,eigenzinnigevechtjassentotmildeen vriendelijke,boven departijstrijd staande vadediguren omgetoverd.In Engeland is datnietzo eenvoudig.Zeker:daarwordtin de verkiezingsstrijd 6ôk we1aan hetimage
van departijleidersgewerkt,maarin de eerste plaatszijn diepartijleiders
mensen die zich meestalalenkele tientallen jaren in de m litiek hebben
geroerd en daarbijgeduchtaan deweghebben getimmerd.M dersdan in
Amerika duurteen verkiezingscampagne maarheelkort.Te kortom œn
ouderotin depolitiek opeenseen anderim age teverschaffen.En ten twee-

de- endatishetbelangrijkste- gaathetinEngeland nietom hetimage
van de persoon m aar om hetimage vca hetam bt.De Am erikanen bieden
een persoon die op hen de indruk maaktbestœn goM e buurm an te kun-

nen zijn,hetambtvan Presidentaan.De Engelsen vergelijken dekandidaten die zich aanbiHen metwatzijvan een PrimeM inisterverwachten.
Datisdeelscontinuïteit,deelstoekom stvisie.

Hetmeestsprekende voorbeeld van de wijze waarop Engeland aan zijn
Prim e M inisterkomt,is datvan W inston Churchill.SirW inston had we1

degelijk een image voordathijpremierwerd.Hijhad zich in de politiek
altijd gedragen alseen spring-in-het-veld.Een man metuitgesproken meningen overallesen iedereen.Een man metstokpaardjes,die hijbereH
metdedoorzettingskrachtvan een jockeyin deDerby.Een man meteen
stalen wil.Maargeenmandieovertuigingenkonoverbrengen.Alsschrijver
werd hijdoordeliterairecriticinietaltehoog aangeslagen en een getapt
redenaarop grote volksvergaderingen washijallerminst.Onder normale
omstandighd enzouhijdetopnooithebbenbereikt.ToenhetEngelsevolk
echtereenmaalzag dathetin de strijd tegen een brutale,nietsontziende
vijand zo'n bullebak a1sPrimeM inisternodighad,werd hijgeroem n om
de handen van de Koningin te kussen - de ceremonie waarmee ie ere

ministervan oudszijn ambtaanvaardt.
Grainger zietwe1veranderingen op ti
lin destijlen hetkarakter van de
Britse politiek.Verandee gen,deels verband houdend met het feit dat
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Engeland isteruggd rongenvanhetterreinderwereldm liieken zich bijgevolg meerop zijn binnenlandseproblemen moetconcentreren.Deelsook
veroorzaaktdoorde toenemende invloed van andere opiniem akersdan de

staatslieden.Hijzietdaarook een ernstigebedreigingin voorde traditionele waarden in hetstaatkundig leven.W aarden die alleen behouden kun-

nen blijven wanneerdePrimeMinisterzichzelfkan blijven:deman tussen
verleden en toekomst.

Harold W ilson:The Labour Government1964 -1970.# personal record.- W eidee eld and Nicolson and M ichaelJoseph,London,1971,836 pp.
,f4,80.

IV

Graingernoemtinhetlaatstehoofdstukvan zijnboek deBritsePrimeMinister thetgewatteerde aambeeld'.
Alsmen nu hetlangeen zeergd etailleerdeverslag leestdatH arold W ilson

inzijnomvangrijkeboekuitbrengtoverdebijnazesjarenvanzijnbewind,
datnog maargoed een jaargeleden,in juni 1970,ten einde kwam,dan
vindtmen daarin keerop keeraanwijzingen diedezekarakterisering van
hetambtbevestigen.

Een aambeeld ishard - hetiseen massiefblok staaldatonbeweeglijk,
onwrikbaarop zijn voetstuk staatin hetmiddelpuntvan de smidse.
Hard en onwrikbaarstaatook de Prim eM inisterin hetmiddelpuntvan de

Britse politiek.Hijmoetom te beginnen een stalen constitutie hebben.
W ilson heeftzijn relaasklaarblijkelijk opgebouwd aan de hand van zijn
dagboeken.Ergenswaarhijzijn zoveelstetrip naarWashington beschrijft,
vertelthijdathijonderwegin hetvliegtuigdeproblemen diehijdaargaat
behandelen nog eensmetzijnadviseursdoorneemten verzuchtdan:'m aar
verderinstaattezijntenminsteteeten,œnbeetjeslaap tevangenen rustig
wattewerken aan deachterstand vanstukken inmijn rodetassen,daarmee
kwam ik na wekenlanghetdi
chtstbijwateen PrimeM inisterzich a1sde
hemelkan voorstellen'.Zijn hele boek getuigtin zijn volle omvang van
meerdan 800 bladzijden van niets andersdan één rusteloze en tomeloze
bezigheid,waarin honderden besprekingen,conferenties,reizen in binnenen buitenland, parlementaire debatten één voortdurende,nimmer onderbroken rondedansvormen rond tientallen problem en die in één wilde warreling telkensweerin anderegedaanten opduiken en de volleaandachtvan

de Prime Ministereisen.Tijd voorrustig werken of studeren,tijd voor
huiselijke ontspanning isernietofnauwelijksbij.De weekends op Chequers,bedoeld a1seen buitenverblijfwaar Prime M inisterseen beetje op
verhaal kunnen komen, zaten al even vo1 en wemelden van de gasten.
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Zondereen stalen gestelkan œn PrimeM inisterzijn ambteenvoudig niet
aan.

Hijmoetook een stalen vastberadenheid bezitten.Persoo/ijke gevoelens
mogen in zijn beleid geen ro1spelen.Onzekerheden nog minder.Hijmâg
niettwijfelen;hijmoetregeren.HaroldW ilsonwerdaanstondsbijhetaanvaarden van zijn ol rachttotvormingvanzijn eerstekabinetinoktober
1964red suiterstpijnlijkmetdezegebidendeeisgeconfronteerd.Delaatste Labour-premier vöör hem,Clement Atlee,lietzich ooitontvallen dat
œn Britse Prim e M inister meteen meerderheid kleiner dan tien leden in
hetLagerhuisweinig keushad.De verkiezingen van '64 wierpen een La-

bour-meerderheid van zeggeen schrijvevierzetelsaf.Wilson bevond zich
dus toen hijzijn kabinelhad gevormd in een uiterst kwetsbare positie,
waarin hijvan zijn medeleden in zijn fractie de uiterste discipline moest
eisen.Zijmochten op geen enkelappèlontbreken.Voor zieken werden
ophaaldiensten georganiseerd en speciale verpleegsters aan de fractie ver-

bonden.De afschuwelijke spanning die deze situatie opriep,nam in de
volgende maanden,toen de Labour-meerderheid totdrie en later zelfs tot
twee slonksnog toe.W at moestW ilson onder die omstandighM en begin-

nen? Uitkijken naareen geschiktmomentom zo spod igmogelijk nieuwe
verkiezingen uitteschrijven en inm ssen maarwatpapm n en nathouden?
ln deeerstede bestezittingvan zijn kabinetbeantwoorddehijdezevraag
meteen volmondig nee.Hijgafe1k van zijn ministersopdrachtte doen
alsofergeenvuiltjeaandeluchtwasenzich tezetten aan devoorbereiding
van een wetgevend program,datzijöôk zouden hebben ontworpen als
Labour een meerderheid van honderd had gehad.Gœn aarzeling,geen

m gingen om bijdetegenpartijeen witvoetjetehalen en medestanderste
werven,geen slappe-handjes-politiek.HetBritsevolk mochtLabourdan
maareen kleine m eerderheid hebben gegund,hethad errechtop teweten
wathetaan Labourhâd.Een TroonrM e vol plannen en een stroom van
wetsvoorstellen en voorbereidende memoranda naarhetLagerhuisvolgden.

W ilsonhield deboogaldusanderhalfjaartothetuiterstegespannen eerhij
nieuweverkiezingen uitschreef- en hijwon.
Op een aambeeld wordtuitallekrachtgeslagen.Op de BritsePrime M inister ook.

W ilsonsrelaaswemeltvan de harde aanvallen die hijte verduren kreeg.
Van de Conservatieven in hetLagerhuis,die,zoalsW ilson zelfhun in een
debatover Rhodesia voor de voeten wierp,zich meer inspanden om van

zijn wettige regering aftekomen dan van de onwettigeregering van Ian
Smith.Aanvallen door de Gouverneur van de Bank van Engeland, die

wanhopigepogingen deH om hetLabourbeleid onmogelijk temakenzogenaamd uitbezorgdheid voorhetPond Sterling.Aanvallen van de vakver-
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enigingen tegen zijn inkomenspolitiek,gerichtop hetherstelvanhetevenwichtin de betalingsbalans,datonderde voorafgaande Conservative rege-

ringonhoudbaarwasverstoord,entegen zijn optreden tegen ettelijkegrote
stakingen,die de economie van Engeland in ernstig gevaar brachten.Aanvallenvan zijn collega'sindelanden van hetBritseGem enebest,vooralde
Afrikaanse premiers en Staatshoofden,die hem de weg van het geweld
tegen Rhodesiawilden opdringen en waarvan eréén nietschroomdehem in
hetopenbaar vooreen racistuittem aken.Aanvallen van PresidentJohnson,diehem in hetongekuisteproza van Texas tekennen gafnietgediend

tezijn van zijn bemoeienisvoor de vrede in Vietnam.Aanvallen van de
pers,vinniger,hatelijkerdan diewaarondereen van zijn ministers,klaarblijkelijk uitminderhardmateriaalgesneden,reedsbijdeaanvang van zijn
bewind moreelbezweek.Vaak genoegvoeldehijzich hetaambeeld van de
duivelzelf.
Een gewatteerd aambeeld.M en kan datin verschillende betekenissen op-

vatten.Hijmag œn hardekern hebben,hijvoeltniethard aan.Hijiseen
vriendelijk enhoffelijk man.DeVictoriaansePrimeM inistermochtin het
Parlementaleven vinnigtegen zijnopm nentenuitvallen a1sdezeopponenten tegen hem,'s avonds ontmoetten zijelkaar in dezelfde salons,aan
dezelfdedinersenindeweekendsop dezelfdejachtpartijen.Baldwinmaakte ereen puntvan om zoveelmogeli
jk inhetLagerhuisaanwezigtezijn en
in de eet-,rook-en conversatiezalen toegankelij
k teblijven vooriedereen.
Alsmendefoto'sbekijktdieW ilsonsboekillustreren,zietmen hem vrijwel
overalmeteenglimlach,zelfsbijdeGaulle.Grimmigkijkthijalleen bijde
Berlijnse muur,maardaarh6értdatvooreen Westersstaatsman.Gewatteerd vriendelijk - maarintussen!
Een gewatteerd aam beeld is de Prime M i
nister ook in die zin,datzijn
ministers- en datzijnerzo'nkleine honderd,ruim twintig in hetKabinet
en zeventig daarbuiten - a1seen deklaag om hem hœ n zitten.Ook op hen
wordtvan alle kanten gebeukt,hetmeestuiteraard op degenen diede sleutelposten van hetbeleid innemen.De slagen die hen treffen,komen echter

in feiteallemaalneerophem.Zijkunnen alleen stand houden zolang hij
stand houdt.

Hijmoetdusook allesweten waarvoorzijstaan.Wilson zegtdatin zijn
boek onomwonden.Een hd endaagsPrimeM inisterm oetvan alle belang-

rijkezaken waarzijn regering zich meemoetbezighouden,zôveelweten,
zegthij,dathijzonderbijstand van dedepartementen in staatiselkerede
diehijoverdezezakenin hetParlementmoethouden,uitzijn blotehoofd
te dicteren ofop te schrijven.Dan paslukthethem ook aan zijn bewind
een eigen stijltegeven.
Wilsonhada1sPrimeM inisterzondertwijfelzijneigen stijl.Andersdandie
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Terzijde
U it nood en leed geheven
;: l7ens

ln het eerste hoofdstuk van een der weinige heel grote romans van de
Nd erlandse literatuur,De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon, staat

een monoloog van de toude bultkarkas'.Hijverteltgd etailleerd overde
sociale toestanden van eens.A an hetslotvraagtde tschonevrouw lucette',
devrouw van œn dercommentatoren in deze zo curieusgebouwderom an,

hoehijdatallemaalheeftweten teonthouden.En deoudebultkarkasantwoordt:(ha datkomtomdatwijin onzen tijtovernietsandershadden te
spreeken'.Aanwiezichnalezing van hetomvangrijkeen indrukwekkende
monumentdatLouisPaulBoon zelfvoorzijn zestigsteverjaardag op 15
m aart a.s.heeft opgericht,verwonderd afvraagt hoe een auteur die zich

enkelejaren geleden nog duitgeblust'noemde,deenergievooreen dergelijk
werk heeftkunnen vinden,kan geantwoord worden:omdathijoverniets
anderskan spreken dan overzichzelf.En dzichzelf',datisdestrijdertegen
uitbuiting en onrechtvaardigheid,maarook de vermoeide en teleurgestelde

strijder.tzichzelf'isookdehistorievandeuitgebuiten enhun voorvechters
alzullen ze zo veruitde geschid enis komen als Jan de Lichte,m aar

zekera1szevan zo nabijkomen alszijn geboorteplaats Aa1st.Zo ishet
monumenteenboek overBoon zelfgeworden.En œn van zijn allergrootste.Detuitgebluste'brandtnogenhevig,alheefthijdoordeopzetvanzijn
boek een uitersteaan disciplineaan zijn wijzevan schrijven opgelegd.
Hetnieuweboek,datzeshonderdzestigbladzijden telt,heetvollMig:Pieter
Daensofhoein denegentiendeeeuw dearbeidersvan Aiçfvochten tegen
armoede en onrecht.Pieter Daenswasde jongere broervan de priester
AdolfDaens.Hijleefdevan 1842 tot1918,was kranteschrijvervan zijn
vak,raaktedoorzijnbroerindepolitiek;samenwerdenzijgrondleggervan
wathetdDaensisme'isgaan heten,een christelijkevolkspartij.Pieterheeft
zijnbroer,dieeengroteren ookeenheelandersgeaardegeestwas,e1fjaar
overleefd.ln 1909publiceerdehijhetlevenvan zijnbewonderdebroer.De
titelvan Boonsboek kan deindruk geven dathijeenbiografievan Pieter
Daens schreef.Boon heeft echter een veel stouter stuk uitgehaald:hij
schreefhetboek datPieterDaenshad kunnen schrijven:hijlaathem de
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geschiHenis van de arbeidersbeweging met name in Aa1st beschrijven.
Daens'verhaalloopttot 1914.Een ongenoemde verteltde laatste levens-

jarenvanPieter,envoorhetgeheeltekentLouisPaulBoon.Hetboek heeft
vele trekken van de documentaire - naar Boon in hettwoord vooraf'verklaart,isergeen enkelwoord fantasie in te vinden - maar men kan het,
gezien hetdoor Boon gevolgde procédé:een historische figuur in de ik-

vorm eengeschiedenislaten vertellendietendeleook zijnlevensgeschiM enisis- tochmoeilijk andersdan eenverbeeldingswerk van een romancier
noemen.En onder tverbeelding'versta ik uiteraard geen fantasie;verbeeldingisvoormijdeordeingvan gegevensin eenliterairwerk totœ n sluitende eenheid waarin alledelen samenhangen.Endoordieordeningkri
jgen
de gegevenseen geheeleigen zin,komen zein een zeerbepaald perspectief

teliggen,waaraan deauteur,wanneerhijeenmaalvooreen bepaaldeordeninggekozenheeft- bijvoorbeeld deze:laatdegeschid enisvandearbeidersvan Aa1stdoorPieter Daens vertellen - zich te houden heeft.Boon

washiernietmindergebonden dan bijdecompositievan zijn DeKapellekensbaan (waarvan hetniet-chaotisch karakterpasnajaren isingezien),al
isdevorm vanzijnieuweboekmindergrillig.OokinPieterDaensisBoon
volop romancier,schrijvervan een werk metalshoofdfiguurPieterDaens,
wiensmogelijk portretuitderoman tevoorschijn komt,opgebouwd onder
meeruittalloze documentairefragmenten.

Hetgaatermijbijditallesnietom,opPieterDaens alshistorisch werk af
tedingen ofBoon a1sgeschiedschrijververdachttem aken en zo de werkelijk vaak onthutsende gegevens uitde roman te ontkrachten.lk geloof
juist,datdevele verschrikkingen deste sterkertotde lezer overkomen,
doordatBoon nieta1spuurgeschiedschrijverte werk isgegaan - a1shij
dat,gezien zijn sterk schrijverschap,alhad gekund.Denu gekozen vorm
brengtdatverleden meernabijdan op anderewijzemogelijk zou zijn geweest;de actualiteitvan hetoudeverhaalwordtdoorde gekozen opzetnog

dringenderdan bijeen geschiM werk mogelijk was.En Boon zelfiszijn
lezersdoorditboekheelnabijgekomen.Inhetdwoord vooraf'schrijfthij:
tDezePieterDaenswerd alscentralefiguurgenomen omdathij,zowelals
dagbladschrijver en man metnimmerverflauwende liefde voor de kleine
man,als mens m et gevoelvoor humor en met tevens inzicht van al het

betrekkelijke in deze wereld,bestdoormijte benaderen en te begrijpen
viel'.
DatDaens'm oM er Boon heette,is dan nog een gelukkige toevalligheid.
Boon zalhem welbegrem n hebben,m aarmen ontkomtnietaan de indruk
datBoon ook veelvan zichzelfin Daensbegrem n heeft,m etnam ein diens

laatstelevensjaren.Boon moest,doorzijn procédé gdwongen,Daensen-
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kelejaren voorzijn dood zijnrelaaslaten beëindigen.Bijhetbegin vande
eerste wereldoorlog,wanneerde negentiende eeuw eindigten veelvan wat
aan materieelsisopgebouwd dooroorlogsgeweld kapotgaat,ook veelvan

de bezittersdie jarenlang deuitbuiterszijn geweest,wanneerarm en rijk
even lotsgelijken zijn,legtDaensdem n neer,althansbesluithijzijn boek.
(Men kan de veronderstelling wagen - wehebben nu eenmaalmeteen
roman tedoen dieveronderstellingen toelaat- dathijzijnresterendevier
jaarondermeerbesteedheeftaanhetschrijvenvanditboekl).Boonverlaat
hem in e1k gevalop een ogenbl
ikdatDaensineen terzijde-positieterechtis
gekomen'
.hijstaatnogaanhethoofd van departij,maarzi
jnideaalen dat
van zijn ld en zijn nietmeeridentiek.Hijis CCn Overlevende geworden.
En a1s zodanig meer dan wie ook geschikt voor een terugblik!M aar dat

nietalleen:hijisook een duidelijk teleurgestelde,wiensgrootste tragiek
bestaatin deontdekking nergensmeerbijtehoren en gekweld te worden
doordevraagofalzijnwerk nietvergeefsisgeweest.Ofhijzich nietbeter
buiten allepolitiek had kunnen houden.Daensisaan heteinde van zijn
leven de man die,doordathijaltijd in een tussenpositie heeftverkeerd,
nooiteen radicalekeuzeheeftkunnen maken,zich nooitbijde socialisten
heeft kunnen aansluiten en zich geheel van de behoudende katholieken
heeft afgekeerd,tenslotte nergensmeerbi
jhoort:zijn Daensisme bestaat
nietm eer,zoalsBoons socialism e er nietmeer is.Unieke kansvoor Boon

om Daensin zijn geschiedenishetverledenDaensismeènhetverleden socialisme te laten beschrijven.Daenswerd a1svertellerin ditboek ook de
chroikeurvan Boons verlM en.Pîeter Daens istenslotte een boek geworden geschreven doorLouisPaulDaens.

ln zijn <woord vooraf'noemtBoon zijn boek devruchten delastvanvijf
jaarlang doorploegen van dag-enweekbladen.Een bibliografiesluitdeze
roman af.Drie maalheefthijhet boek herschreven.Pieter Daens zijn
levenswerk tenoemen,lijktnietoverdreven.Alleen bijgehechtheid aan en
herkenning in hetverleden lijken dergelijke inspanningen tebegrijpen.ln
hetboekheefthijietsgedaandatbijmijnwetenuniekis:hijschrijftnietde
geschid enisvan hetVlaamseofBelgische socialisme,ofde arbeidersbeweging,maar verhaaltde geschiM enis van die beweging in een provincieplaats:Aa1st.Datheefteen zeer gd etailleerde weergave van vaak kleine

feiten a1sgevolg,eveneenshetoptreden van talrijkekleinefiguren,evenals
hetvoortdurend verm elden van feiten die het niveau van een dorpsruzie
niette boven gaan.M aarwatishetgelukkigeresultaat? Deconcentratie op

deeneplekvoorkomthettrekken van grotelijnenenhetop devoorgrond
plaatsen van alleen grote figuren Degeschiedenisvandezel
fbevrijdingvan
.

de arbeiderswordtmaximaaldichtbenaderd:de mensen om wie hetging

enwaarhetbijdiemensenom gingen hoeheterbijhendagelijkstoeging.
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worden zicht-en grijpbaar.En datnietallœn:deuitputtendebeschrijving
vanhetlevenin deenecel,œnlevenvan strijd,van krachtmeting,afbraak
enopbouw,geefttevermoedengelijkestrijdintalrijkeanderecellen.Endie
beschrijvinggeeftdemoeiten teverstaan nodigom œnlichaam op tebouwen.Dekleinemanom wiehetging,krijgtdeaandachtdiehijverdienten
diehijindebeschrijvingvaneengrotebewegingnooitza1kunnenkrijgen.
PieterDaenslijktvaakœnaaneenrijgingvanpieiuttil den,lijktsamengestelduitdeonbelangrijkstedocumenten envermoeitinzijnvelecitaten
uitallerleiheelkleine bladen wellicht.M aardeordening iszo,datvoorde

goMe lezerin debeschrijving van watzich in de celafspeelt,hetdgrote'
levengestaltekrijgt.En alledorpsschandalen enpastoorschantages,vernielingen van metnam e genoemde mensen en gezinnen,geven in kleinbeeld

haarscherpweerwatzichinhetgrootheeftafgespeeld.W atBoonbeschrijft
wordtdoor hoe hi
jhetbeschrijft,beeld van degrote onderdrukking,de
grote chantage,de grote idealen,degrote mislukkingen,die hetgeschiede-

nisboekhalen,maardaarinookdemenselijkedimensie,diebijBoonsopzet
allekansenkrijgt,moetenmissen.ZoheeftBooninzijngeschidenisvande
arbeidersbeweging van Aalsteen grootstuk sociale geschid enisvan België
geschreven;in deze dooreen romancier geschapen kiemcelkan de scherm

kijkerhethelehistorischeorganismeaanwezigzien.Uitnood enleedgeheven van een aantalmerendeelsvergeten kleinem ensen,iseen stuk algem ene
geschid enisgeschreven.

PieterDaensbeschrijftde geschiedenisvan de socialistische beweging in
Aa1stvan heteerste begin tot 1919,toen,doorinstelling van hetalgemeen

kiesrecht,desocialistischedoorbraakindelandelijkeenplaatselijkem litiek
plaatshad.Hetsocialisme steektop na de opkomstvan de industrialisatie
methaargevolgen van nu onvoorstelbare sociale toestanden.Van de ver-

schrikkingen van vrouwen-en kinderarbeid,van de ongelooflijke armoMe
geeftBoon uitvoerig gH ocumenteerd verslag.Pieter Daensiskatholiek, en

aanvankelijk ontgaathem desocialeellendevolkomen:hijschrijfttegeneen
nietgezienemaarwe1aanwezigezwm eachtergrond zijnzorgeloze stukjes.
Erzijntweeoorznkenvoorzijnveranderendelevenshouding:zijn broer,die
hem,insociaalbewustzijn zoalsinallesvoorgaat,en zijn gavemetdbuitenkerkelijke'ogen tekunnen kijken'
.hijzietmenselijke ellende en onrechtvaardigheid'a1smenselijke ellende en onrechtvaardigheid en nieta1spassend in œn systeem.Zijn <bekering'iseen geleidelijke:sted smeerwordt
zijn hartwijderdan dekerkdeuren toen waren;zijn afkeeren angstvoor
hetsocialismeblijven aanvankelijk.HetDaensismewaseen poging toteen
katholiekepartijdieniet,a1swatdeofficiëlekerk was,hetonrechtduldde
en zelfsbevorderde door een angst die de officiële katholieke kerk nooit

verlaten heeft:dievooreen alseen abstractum behandeldegeloofsschat,die

veiliggesteld moetblijven.Angstdiealtijd dezijdederbehoudenden doet
kiezen,want stabiliteitin sociaalen politiek opzichtgarandeertde veiligheid van die schat.Het geloof is ondergebracht in de brandkast van de
bestaande orde;wie die orde trachtte verstoren,wordt a1sschender van
hetgeloof beschouwd.En de hele geesteli
jkheid van toen stond vô6rde
brandkast.

PieterDaenshandeldeuitchristelijkeovertuigingen zijntragieken dievan
zijnbroerwasdatdieovertuigingbijhetofficiëleVlaamsekatholiekendom
ontbrak.Doortekiezen voordeuitgebuiten,kwam hijin conflictmetdat
katholiekendom,datalzijn- grote- machtsmiddelen gebruikteom hem
enzijnbroerkapottekrijgen.Socialistza1hijnooitworden,we1za1hijmet
de socialisten gaan samenwerken.Hijblijftaltijd tussen socialisten en de
behoudendeofficiëlekatholieken in.En datbrengthem nog in hoge ouderdom de verdachtmakingen en verwi
jten diehetlotzijnvan deman in een
he
t
kwaad
te horen van beide kanten.W antussenpositie- en hijkrijgt

neertenslottenogonderhem uitzijnpartijnaareengeheelanderegedaante
groeit- de toenadering totde officiëlekatholieken heeftplaats(die zijn
inmiddelsook geëvolueerd)en hetsociaalbewustzijn maaktplaatsvoor
Vlaamsbewustzijn - ishijnog tijdenszijn leven een historische figutlr
geworden,in feitehetergstedateen menskan overkomen,wantonderzijn
ogen wordtzijn geschiedenisgeschreven door mensen die zijn generatiegenoten niet zijn en dievaak inhun beoordeling van hetverleden andere
dan historische norm en en dusdeverkeerde hanteren DatDaenszi
jn vitaliteittoch heeftweten tebehouden,ismedetedankenaanzi
jnkarakter,dat
mindergecompliceerd wasdan datvan zijn broer.
.

Boonsopzet- degeschiedenisvan dearbei
dersbeweging schrijven endat

zo veelmogelijk gedocumenteerd - brengtmee datvan hetpersoonlijk
leven van Daensweinig zichtbaarwordt;datiser, voorzovererdocumen-

ten voorzijn.Daardoorkrijgthetboek,dattoch een romanismeteenbepaaldehoofdfiguur,nog aleenseen gebrek aan persoonlijkediepgang:de
man verdwijntachterdegeschiedenisdievooreen grootdeelook dezijne
is.Te meer treffend zijn daardoor hethoofdstuk over de dood van zijn
priester-broer(Boon zalhierwe1geputhebben uitdebiografie diePieter

van Adolfschreeg en dehoofdstukken overdelaatstejaren,wanneerhet
verhaalop Pieterpersoonlijk moetterugvallen:hijisimmerseen eenling
geworden en debewegingen voltrekken zich buiten hem om en ten deleook

buitenzijngezichtsveld.Indezetweegevallen wordtPieterDaensook nog
eensde aangrijpende roman overeen idealistische mensin zijn jaren van
teleurstelling metsteedsgroterwordende stilte om hem heen.
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M ettwee uitspraken wilik deze bespreking,die m aar enkele kanten van

hetboek kan laten zien,besluiten.Op bladzijde 319 wordtœn uitspraak
van AdolfDaensgeciteerd:<Alsdegeestelijkheid in Vlaanderen blijftvolharden in haar dwalingen,zal hetganse Vlaamse land anti-klerikaal en
zelfs ongodsdienstig worden'.Hetis een wonder dat dat niet gebeurd is.
M eerkan men ernietoverzeggen.Vervolgens:deNoordnd erlandse dichterJ.BerMefheeftoverBoonsboek opgem erkt:na lezing ervan begreep ik
m eer overhethuidige Vlaanderen.En datis een conclusiewaarbi
jik mij
graagwilaansluiten.Endatbegri
p betreftdan ook depositievandeschrijverLouisPaulBoon,die nog nietzo lang geleden heelveelverguisd isen

eengroteprijsin eigen land nog altijd nietgekregen heeft.DegeschiHenis
vanPieterDaensisnog altijd nietten einde.Ook buiten Vlaanderen niet.
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Internationaal

Nixonsdlplomatie
In hetkadervandevoorbereidingvan zi
jn super-top-gesprekkenin Peking en
M oskou in hetbegin van 1972 voerde presidentN ixon in de laatste m aand van
1971 achtereenvolgenstweedaagse besprekingen m etde Franse president,Pompidou,de Britse prim e-m inister,H eath,en de Duitse bondskanselier,Brandt,

terwijlhem in januaridan nog een moeilijk onderhoud wachtmetSato,de
Japansepremier.Nixontrachtmetdezegesprekkentalrijkebedoelingentegelijk
teverwezenlijken.Allereersthoopthijermeetewerkenopdeverbeeldingvan
deAmerikaansekiezersenbijhen deindruktewekken van een uiterstactief
aan de vrede werkend president,aan wie zijbesteen nieuwe ambtsperiode
kunnen toevertrouwen wanneer zijin november a.s.naar de stembus gaan.
Verderhoopthijdebondgenotenervanteovertuigen,dathijabsoluutnietvan
planisbuiten henom beslissingentetreffen bijdeonderhandelingen metM ao
enBrezjnev,laatstaandusten kostevan hen.Ook hoopthi
jtekunnenprofiterenvangegevensdieb.v.FrankrijkenEngelandkunnenverstrekken overde
eigenbetrekkingen metPekingentenslottemeenthijzoopeendiscretemanier
erPekingen Moskouop tekunnenwijzen,datdeW estelijkewereld inonverbrekelijkeeensgezindheid samenwerkt.
W ijmoeten zeggen,datNixonsstrategiegoed voorbereid was.ln zijn ontmoeting metPompidou op de Azoren - tegelijkertijd een gelegenheid om de
Portugese president, Caetano, te spreken;van belang i.v.m . de Am erikaanse

steunpunten- kwam hijmetdenoodzakelijkeen tochnogopzienbarendeverklaring dat de V erenigde Staten zouden overgaan tot een devaluatie van de

dollar.Daarmeewasdemogelijkheid geschapen voordereedsenkelemalen
zondersuccesbijeengekomenClubvan Tien (devoornaamsteindustrielanden)
om nueindelijkeenoplossingtevindenvoordemonetairecrisis,hetgeeninderdaadhetgevalbleektezijnviadereedsgenoemdedevaluatievan dedollaren
een opwaardering van de andere munteenheden.
Kreeg ex-bankierPom pidou deprimeurvan dedevaluatie,voorH eath wasop

de tothetVerenigd Koninkrijk behorende Bermuda-eilanden de mededeling
weggelegd,dat - nu de m onetaire kwestie was geregeld - de bescherm ende
maatregelen van 15 augustus zouden worden opgeheven,waardoor de sam en-

werking tussen deVerenigdeStaten enWest-Europa aanzienlijk zou worden
verbeterd.Juisttussen deVerenigde Staten en Engeland had deze sterk geleden

doorhetfeitdatNixon Londen nietvoorafhad geraadpleegd noch overzijn
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economischemaatregelen noch overzijn voorgenomen bezoek aanChina,iets
waarop Engeland a1soudebondgenoottoch m eende rechttehebben.
VoorBrandt,die einde decembernaar deV erenigde Staten reisde,geen spectaculairemededelingen;we1dereedsherhaaldemalen gegeven verzekering,dat

deVerenigdeStaten ernietaan dachten eenzijdighun troepensterkteinWestEuropateverm inderen en datdeV erenigde Staten m etdeN ATo-bondgenoten

zullen overleggen overevenmelewederzijdse troemnve= indering om zo tot
een gemeenschappelijk standpunttekomen.
Bijdeanderepuntendietersprakekwamen,noteren wij,datNixonen Brandt
heter over eens waren,dat alle N ATo-leden een evenredig aandeelm oeten
dragen van de lasten die de verdediging van de veiligheid m eebrengt; dat
N ixon en Heath uitspraken,datEngelandstoetreding totdeEEG een verster-

king betekendevan hetAtlantischbondgenootschap - en dâtterwijldeVerenigdeStatenbangzijnvoorhetmachtigeeconomischeenpolitiekeblokvande
Tien!- en datallevier de gesprekspartnerservan overtuigd waren,dateen
Europese veiligheidsconferentie gewenstwas.

NixonsgesprekmetSato hadbeginjanuariplaats;veelisernietoverbekend
gem aakt.W e1za1Okinawain 1972 aan Japan worden tem ggegeven,waarnade
V erenigde Staten m etzekere beperkingen debasistoch nog m ogen gebruiken.
Over het besprokene in verband m et de verhouding tussen W ashington en

Pekingwerd weinigmeegedeeld;tebegrijpen,daarjuistChinadoodsbenauwd
isvoordegroeiendeJapanse machten Nixon zijn a.s.gesprekspartnersniet
wijzerza1willenmakendanhijalis.
D uitsland
Toen in september 1971hetviermogendheden-akkoord overBerlijn totstand
kw am restte nog de verdere technische uitwerking van deze overeenkom st in

onderhandelingentussen deDDR enBonn endeDDR enW est-Berlijn.Deze
parallelle besprekingen - gevolg van het feit dat de Btundes) Rtepublik)
Dteutschland)slechtseen specialebindingheeftmetW est-Berlijnen hetlaatste
geen constitutioneel deelvan de BRD vormt - konden gewoon niet vlot ver-

lopen daardeDDR zich toch eigenlijkwe1in desteek gelatenvoeldedoorde
Sovjet-unienadegeslotenovereenkomsttussendegrotevier.Vanafseptember
waserdan ook herhaaldem alen sprakevan een impasse speciaalin de bespre-

kingentussendeDDR enWest-Berlijn enevenherhaaldemalenwasersprake
van eenofficieuze,maarduidelijkewenkvanMoskouom degesprekkenweer
opgangtebrengen.OoknadatBonn en deDDR eindelijk op 4 decembertot
overeenstem m ing waren gekom en hokte het gesprek tussen de DD R en W est-

Berlijn opnieuw,omdatvolgenseerstgenoemdedeW est-Berlijnse Senaatplotselingm etnieuw een onaanvaardbare eisen wasgekom en;naeen initiatiefvan

deW est-BerlijnseBurgemeester,Schiitz,zagmen indeDDR in- althansverklaarde m en in te zien - datersprake was van een m isverstand en toonde m en
zich bereid hetreeds totstand gekom en akkoord te paraferen.Op 11 decem ber

werden vervolgensin afzonderlijkebijeenkomsten dehandtekeningen gezet.
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N og isde zaak nietrond;de ondertekening van hetslotprotocoldoorde vier
grotem ogendheden m oetnogvolgen en wanneerditzalgebeuren hangtafvan
verschillendeom standigheden.A llereerstvan de haast,diem en wilm aken m et
hetbegin van de voorbereidingen vooreen Europeseveiligheidsconferentie en
verder van een hangend m eningsverschilover een prioriteitskwestie.
W athetlaatste betreft:deratificatievan dein 1970 totstand gekom en verdra-

gentussendeBRD en resp.Moskouen Warschau werdendoorBonnindertijd
afhankelijk gesteld van hetresultaatvan deonderhandelingen overBerlijn en
ook de bondgenoten van Bonn verklaarden deze tottoetssteen om er de goede

wilvan deSovjet-unieaan aftemeten.Intussen heeftdezelaatsteverklaard
dateersthetDuits-Russischverdragmoetwordengeratificeerd vx rdatzijhet
Berlijnseslotprotocolwilondertekenen.In elk gevalzullen nu alleverdragen
spoedig in de Bondsdag m oeten worden behandeld en daarzalde CD U nog

we1voorenigvuurwerkwillenzorgen,ookalstaatzijnietmeerzototaalafwijzend tegenoverde Ostpolitik van Brandta1seen jaargeleden.Zou heteen
vondstzijn om daarnaallevijfdeverdragen exacttegelijkertijdtelatenratificeren?A1smenhetdanooknogop eenendezelfdebijeenkomstdoetisereen
vreemdgezelschapbijeen.

Zuid-oostAzië
Desteedsgroteremoeilijkheden ophetlndischesubcontinenthebben zoalste
verwachten wastenslotte geleid toteen veertiendaagse oorlog tussen Pakistan
en India, die eindigde in een Pakistaanse nederlaag, het uiteenvallen van de
vroegeretweedelige staatPakistan en hetontstaan van deV olksrepubliek Bang-

ladesh.DenieuwestaatwerdnogtijdensdegevechtenerkenddoorNew Delhi,
m aar totnu toe door geen andere m ogendheid van betekenis.M en verwacht,
datM oskou binnenkortzalvolgen alsm ede andere Oost-Europeselanden;ook
Londen zou erkenning OverWegen.
M evrouw Indira G andhiwist zich de beperking op te leggen haar snelle overwinning in Oost-pakistan niet te gebruiken om vervolgens te proberen W est-

Pakistan aan tevallen;degevechten aan diezijde bleven beperkten na de
bevrijdingvan Bangladesh kondigdeNew Delhieen eenzijdigewapenstilstand
aan hetW estelijk frontaf,daarmeevoorkomend dathetconflictzich verder
zou uitbreiden en de grote m ogendheden alsnog gedwongen zouden worden er
zich m ee te gaan bem oeien.
Afgezien van hetschandaal,dathier twee doodarm e landen zich de weelde
veroorloofden van een peperdure oorlog en datde wereld geen vingeruitstak
om te verhinderen dat de situatie in Voor-lndië zo verslechterde dat een

oorlog haastonvermijdelijk leek,zijn ernog enkele andere complicaties die
terugkeervan de rustvooralsnog verhinderen.
India is er nu we1in geslaagd om hetm achtsevenwichtOP hetsubcontinentin

hetvoordeelvanNew Delhitewijzigen,maarditisgebeurddankzijdepolitiekesteun van Rusland en ditzag hiereen prachtgelegenheid om aan de wereld

duidelijktemaken,datPeking-china,datzich geheelaan dezijdevan Pakistan
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had geschaard,zijn beloften aan Islamabad nietkon ofwildenakom en waardoorheteen aanmerkelijk prestige-verliesleed.Hetisnietaannemelijk,dat
Peking geen pogingen zaldoen om hiervan tenm inste ietsterug tewiM en.
D e kans hierop bestaat doordat in het vroegere Oost-pakistan naast de m eer

gematigdeAwami-ligavan MoedjiboerRahman delaatstemaanden reedseen
radicale M aoïstische groep wasontstaan.W anneer deze sterker zou worden en

naverloopvantijddeleidinginhandenzoukrijgen,zouditminderaangenaam
zijn geweestvoorNew Delhien volgenssommigen zou de angsthiervoorbij
m evrouw G andhieen rolhebben gespeeld om nu op te treden en een Awamigeleid Bangladesh te vestigen.M aarook nu nog bestaatdeze groep en watlet

Peking om binnen denieuwestaathaarpolitiekevrienden teblijven steunen?
Bovendien kan Peking in hetaangrenzende straatarm e Indiase W est-Bengalen
denationaleBengaalsesentim enten aanwakkeren om viaeen afscheidingsbeweging tekom en totdevorming van één groot-Bengaalse staat;ditzou aantrekkingskracht hebben op andere nationale strom ingen in India. Geen prettig
vooruitzicht.
Nietalleen Peking verloorhierterrein,ook W ashington.D itzag zich in Paki-

stanreedsverdrongendoorPekingenhaddoorzijn gebrek aan krachtigoptreden tegen het ondemocratisch optreden van Y ahya Khan India in Russische
arm en gedreven.H et stimuleerde geen pogingen om India te helpen de onm e-

telijkelastvan 10 miljoen vluchtelingen te dragen en bleefpraten overeen
politieke oplossing,die hetnietkon totstand brengen metalsgevolg,datde

Amerikaanse invloed in India geheelverdween.Mogelijk is de houdingvan
W ashington m ede bepaald door het streven naar een betere verstandhouding

metPekingen doorhetaanstaandebezoek van Nixon aanM ao- bijde voorbereiding waarvan Pakistan waardevolle hulp heeftgeboden - m aar dan heb-

ben deVerenigdeStaten toch we1een erg hogeprijsmoeten betalen om een
wissel te kunnen trekken op de toekom st, die bovendien m isschien niet eens
gehonoreerd wordt.

Verenigde Naties
Verliezer is ook de UN O ;nadatdeze organisatie weinig had gedaan om de
nood van de vluchtelingen teverzachten,kwam op verzoek van de Verenigde

Staten op4 decemberdeVeiligheidsraad bijeen meta1senigeresultaatdattot
tweem aaltoe een ontwerpresolutie waarin een staakthetvuren en de terugtrekking van de troepen werd geëistdoor een Russisch veto werd getroffen.
N och deV erenigdeStatennoch deUN O konden hetopbrengen om totdekern
van dezaak doorte dringen en hetPakistansoptreden in Oost-pakistan tever-

oordelen.ToendeSovjet-uniePakistanwildeopdrageneenoplossingtezoeken
die tot een bestand zou leiden, werd deze resolutie door het eerste PekingChinese veto getroffen.
A1s redmiddelwerd de kwestie toen verwezen naar de A lgem ene Vergadering,
die echter nietzoals de Veiligheidsraad een bevelkan geven;zeer spoedig nam

zijmetoverweldigendemeerderheideenresolutieaanmethetverzoekdestrijd

te beëindigen m aarN ew D elhiwenste hetpasop te volgen op een voorhaar

geschikttijdstip n.l.na de gestelde doelen te hebben bereikt.DeVerenigde
Natiesgavenzichhiereen brevetvanonvermogenenditiseenuiterstkwalijke
zaak;hetdoetzo sterk denken aan hetfaillissem entvan deVolkenbond.
Ditlijktonsspeciaalonaangenaam voordepasgekozenopvolgervanOeThant
a1ssecretaris-generaal.N adatlaatstgenoem debesloten had geen nieuwe am bts-

termijn meerte aanvaarden en ook een laatsteRussischepoging om deniet
altijdeven krachtigeOeThantopzijnbesluittedoenterugkomenwasmislukt,
begoM en in de Veiligheidsraad de besprekingen overde opvolging,waarbij
m en bang was,dat Rusland en China doorm iddelvan hun veto elkaarskandi-

daten zouden onmogelijk maken.

D e door de Verenigde Staten geprefereerde Fin,Jakobson,vond geen genade

bijRusland,datweethoe moeilijk hanteerbaarFinnen kunnen zijn.Ook de
Argentijn OrtizdeRozaswerd doorRusland weggestemd,omdathijwe1eens
te krachtig zou kunnen optreden.China zag lievereen Aziaatof een Afrikaan,
maarstapte,toen ditonmogelijk bleek,over de bestaande bezwaren heen en

onthield zichvan stemming,waardoordeOostenrijkerKurtWaldheim devereistenegen stemmenruimschootshaaldezonderdateen dervijfgroten tegenstem de.De Verenigde Staten hopen m et hem betere relaties te kunnen onder-

houden dan metzijn voorganger en de Sovjet-uniezietin hem eerder een
bekwaam diplomaatdan datzijvan hem een krachtigen gedurfd beleid verwacht.Een com prom is-figuur,die welzalm oeten beginnen m et het zoeken
naar een oplossing voor de financiële crisis waarin de V erenigde N aties verkeren.
J.Oom es

België
Op hetogenblik datwijditoverzichtmoeten afsluiten,isernog geen nieuwe
regering.Nadeverkiezingenvan 7novemberwenstemen keM elijkeen afkoelingsperiode.Een eerste informatie-opdracht (Eyskens)werd gerekt totna de
passionele verkiezingen voor de Brusselse agglom eratie- en federatieraden,21
novem ber.Eyskens'form atie-opdracht,die daarop volgde,m islukte een m aand
later. Leburton, de m ede-voorzitter van de tweede regeringskandidaat, de

B.S.P.,werdalstussentijdseinformateurbenoemd,hetgeen op5januariuitliep
op een nieuwe form atie-opdrachtvoor Eyskens.Deze beloofde nu tegen 18

januariklaartezijn meteen nieuweregering.Watiserdan gebeurd,datEyskenseeneerstekeerforfaitmoestgeven,terwijlnauwelijkstiendagenlateralles
voorelkaarschijnttekomen?

De oorzaken vJa hetm islukken
Drieoorzaken schijnen ertezijn waarom deeerstepogingmislukte:dealge-
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m ene sfeer,de spm enstelling van de groep mensen die aan de discussie deelnam en,het gebrek aan inhoud van de bereikte akkoorden.De verkiezingen

brachten niethetverhoopte succesvoorderegeringspartijenmaareen bittere
teleurstelling,die nog verergerd werd door de antiregeringsgekleurde overwin-

ningvanhetFranstaligeBrusselsefront.VoordeBelgischeSocialistischePartij
(BSP)en deChristelijkeVolkspartij(CVP)methaarWaalsetegenhanger(de
PSC),diezich alsdeenigemogelijkeopvolgersbeschouwden,geen sfeerom
met enthousiasm e aan een nieuwe regeringsperiode te beginnen. Som m igen
gewaagden alvan een oppositiekuur.H etdiepe wantrouwen tussen CVP en

BSP,datsindstientallenjarenwrokkigwordtonderhouden,maaktehetklimaat
nognihilistischerennegatiever.Pasnadeeindejaarsfeestenklaardehetwatop.
De onderhandelingen werden bijna uitsluitend gevoerd doormensen van de
traditionele parti
jleidingen:mensen die elkaaraljaren dooren doorkeM en,
dieelkaarm isschien welechtbeu zi
jn en helemaalnietmeercreatieftegen de
situatie aankijken.De enkele nieuwegesprekspartnershadden slechtsweinig
inbreng.ManuRuysinDeStandaard (23.12)kon danook schrijven overthet
groepjeonzekere,afgematte,somsgewoon versleten ouderemannen'dataan
detouwtjestrok.Hetfeitdataldusallepartijvetenopdeachtergrondmeespeelden,bevorderdein ieder gevalde procedure niet.M aar wellichtligtook hier

deverklaringvoorhetfeitdatderuziestokendeLeburton eentijdjebuiten spel
werd gezet door een neutraliserende inform atie-opdracht,waardoor CVP en

PSC detijdkregen hun internemisverstanden op tehelderen.
Een derde factor van Eyskens'eerste m islukking kan gezien worden in de
m agereinhoud van hetbereikte akkoord.Een regeringsakkoord hoeftm isschien
niettot in de laatste details uitgewerkt worden.Datkan de latere handelings-

vrijheidbeperken.Hetmoetechterwe1zoduidelijkzijndathetdepartnerbelet
lateropzijn woorden terugtekomen.Eniniedergevalmoethetdeoptiesen
deprioriteiten dieeenregeringwi1realiseren,duidelijkvastleggen.Welnu,de
vervroegde verkiezingen werden verantwoord door de behoefte aan een sterke
regering om zich teweerte stellen tegen dete verw achten econom ische,finan-

ciëleensocialemoeilijkheden,en om dedecentralisatievan destaatverderuit
tewerken.In hetdocum entdatterbesprekingvoorlagen datsindseind decem -

bercirculeerde,wasechternog bijna uitsluitend sprakevan een politiek van
econom ischerelance:expansiekredieten,investeringshulp,socialewoningbouw,

bevordering van dekoopkrachten nietnadergespecificeerdeprijsbeheersing,
bevordering van deexportnaarontwikkelingslanden,dieallem aalalsm iddelen
gezien worden voordewederoplevingvan deeconom ie.Overdeverdere regio-

nalisering (hetfameuze artikel107 quater)werd nog nietgesproken.W e1was
erde socialistische eisvan staatscontrole in de financiële en industriële sector,
m aardan typisch ondem ocratisch gesteld in een verouderdestatistische am btenarenoptiek.D e reactie van de CVP/PSC,die m oord en brand schreeuwen
over de socialistische invasie in deze selecte sector, beaam t deze visie door

staatsinmengingnogsteedsgelijk testellen metsocialistischebenoemingen en
niet m et een dem ocratische besluitvorm ing of controlerecht.
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Officieel,ten behoeve van de openbare opinie,pakte m en uitm ettwee knelpunten:debevoegdheid van decultuurraden en deonenigheid rond hetherzien
van het schoolpact.

Deknenunten
Hetgesprekzou vastgeraaktzijn toen erruzieontstond overdebegrotingsbevoegdheid inzake nationale opvoeding: de BSP wilde die aan het nationale
parlementvoorbehouden,deCVP m eende datzebehoorde totde grondwette-

lijkebevoegdheidvandetweecultuurraden.Bsp-medevoorzitterJosVanEyndeverweetCvp-voorzitterVan de Kerckhovedathijzichzelfin zijn nieuwe
functie van voorzitter van de Vlaamse cultuurraad d
wilde opblazen' (Volksgazet,24 december);deCVP verweetdeunitaireBSP datze depasverworven

cultuurautonomiealwildeuithollen.Hethelegeschilschi
jntzijn oorsprongte
vinden in een onduidelijkeformulering van de grondwet.De tekstvan het
regee gsakkoord van 1968,waarop delatereverwerkingin deherzieneG rond-

wetwerdgebaseerd,zegtduidelijk datdebegrotingvan NationaleOpvoeding
onder de bevoegdheid van de regionale organen valt, m aar dat deze inzake

wetgevingalleen bevoegd zijn in materiesdienietdoorhetschoolpactworden
geregeld.D eruzieisbovendien een schoolvoorbeeld van een overtrokken probleem .N ietalleen berustzeop een m isverstand,m aarbovendien ishetsop de

koolnietwaard.Alsdecultuurraaddebegrotingvanonderwijs(een67miljard)
maggoedkeuren,dan zijndezekredieten alop voorhandvastgelegdvoorwedden en betoelagingvan scholen en daaraan kan regionaalnietsm eerveranderd

worden.Hetgaatdus alleen om de vijfeneenhalfmiljard van de eigenlijke
cultuurbegroting.Symbolisch(alsinzetvoordetoekomst?)isdatmisschiendan
toch aliets.
H ettweede knelpuntwashet schoolpact.H erinneren we er even aan dathet
werd afgesloten op 30 november 1958 tussen de CVP,de BSP en de PVV,na

een heftigepolitiekestrijdoverderelatietussen deStaaten hetvrijkatholiek
onderwijs.Bijwijzevan spreken werdhetopgenomen in dewetvan 29maart
1959.Hetwerd afgesloten vooreen periode van twaalfjaar.Indien na die
periodedetoestand grondiggewijzigd zou zijn,bepaalthetpactdatfdezelfde
procedure zal worden gevolgd om de nieuwe problem en te onderzoeken'.
V oor N ederlandse lezers weze nog even gezegd dat er in België vier school-

netten bestaan:hetRijk,de provincies,degemeenten en hetTvrij'katholiek
onderwijs.Hetprovinciaalen gemeentelijk onderwijswordtnu eens geacht
neutraalte zijn zoalshet Rijksonderwijs,dan weerkatholiek zoalshetvrij
onderwijs,naargelangdekleurvan deprovincie-engemeentebesturen.
H etcom promisvan hetschoolpactbestaat ervoor een grootdeelin dathet

Rijk driereeksen van toelagen geeft:weddetoelagen,werkingstoelagen en uitrustingstoelagen.Deweddetoelagen zijn overalgelijk,behalvevoorhetreligieusonderwijzendpersoneel.Dewerkingstoelagenvoorprovinciaal,gemeentelijk en vrijonderwijszijn vollediggelijk en worden berekend perleerling.In
1958 werden deze toelagen perleerling geraamd op 75% van de overeenkom-
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stigekosten van hetRijksonderwijs.Voordeuitrustingen komtdeStaatvoor
maximum 60% tussenbeide.Inzake scholenbouw worden provinciale en gemeentelijkescholenvoor60% gesubsidieerd.Maarvoorhetvrijonderwi
jstzal
de Staatgeen enkele toelage verlenen voor de scholenbouw'.Nu blijkter
inderdaad een verlangen te bestaan om het schoolpactte herzien.Hetzoge-

naamde <ministerie van hetkatholiek onde- ijs',gevestigd in de GuimardstraatteBm ssel,richtte een com m issie op onderleidingvan degepensioneerde
vakbondsvoorzitterG ustCool.D evoorstellen van de comm issieCoollaten aan

duidelijkheidnietstewensenover.DediscriminatiestegenoverhetRijksonderwijsmoetenwordenweggewerkt.Naastdeverhogingvandewerkingskredieten
treden vooraltweepunten op devoorgrond:hetkatholiek onderwijswilzijn
nieuwescholen doorhetRijk laten betalen,en wi1ook zijn schuldenlastvan
6miljard,diewerdopgehooptdoordescholenbouw derjongstejaren,doorhet
Rijkdoen overnemen.Degeestvanditvoorstelisdathetkatholiek onde- ijs
a1sapartnetwilblijven bestaan,gelijkberechtigd methetRijksonderwijs.De
voorgestelde form ule illustreert ditzeer dui
delijk:ermoeteen afzonderlijk
fonds kom en voor de bouw van katholieke scholen.H et wordt gevoed door

leningen op lange termijn,metstaatswaarborg en intrestsubsidies.De terugbetaling gebeud langswerkingskredietendie de Staataan hetkatholiek onder-

wi
jsdientuittebetalen.
TijdensEyskens'eerste formatieronde deed hetgemchtde ronde datereen
akkoord zou zijn tussen CVP en BSP vooreen dergelijk bouwfondsvoorde
nieuw op te richten scholen,m aarnietvoorde schuldenlast.Indien ditzo is,
dan betekentditdatCVP en BSP elkaartoelaten detweescholenzuilen verder
uitte bouwen.Van planning van het geheelwasgeen sprake.D e filosofie van

hetschoolpaktisimmersdatervrijekeuzemoetzijn tussen deschoolnetten.
D e uitersteconsequentie van die stelling is dat er voor elk kind m instens twee

scholenmoeten zijn,waartussendeoudersdan kunnen kiezen.
MerkwaardigwashetdatLeburton tijdenszijn informatieopdrachteen andere
ideelanceerde:dievaneenregievoordescholenbouw.Ditismoeilijkanderste
verstaan dan dateréén officieelorganismezou zijn,dathetgeheelvan de
scholenbouw zou financieren,zowelvanhetvrija1svanhetofficieelonde- ijs.
Hetbelangrijkein ditvoorstelis,datzulk een regienoodzakelijke- ijze één
planning voorhetgeheelveronderstelt,terwijltotnog toee1k netzijn eigen
planning en uitbouw autonoom wilde realiseren.M aar Lebudons <begin van
akkoord'over deze form ule leek ons van m eet af aan weinig geloofwaardig.

Hetwasdan ook nietve- onderlijk datdirectnaLeburtonsverklaring Cool
een reeksinterviewslietplaatsen waarin deoude stelling van de verschillende
autonome bouwfondsen weerop de voorgrond werd gebracht.In de tweede

formatierondeisdediscussieklaarblijkelijknogmaarpasbegonnen.
Bijdehuidigestandvanzakenmenen wetemogenstellen datdescholenbouw
wordtgezien a1seen infrastructuur,een onderbouw van de m achtszuilen.W or-

denvrijonde- ijsenscholennetnietve- ard?Wijmenendathetonderwijsin
hetkatholiekeenhetofficiëleneteigenlijknietzoheelveelverschilt.Indiezin
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kan m en zeggen datdeouderseigenli
jk geen keuzehebben inzakeonderwijs.
Ze ktmnen kiezen tussen schoolgebouwen metOngeveer hetzelfde onderwijs.

Maarin geenvanbeidenettenishetonderwijsechtt
vrij'.Devoorstandersvan
de <gem eenschapsschool'willen die situatie veranderen.W aarom zou er niet

één scholennetkunnenzijn,waarinverschillendevormenvanonderwijsgestalte
krijgen?Pasdan zouden deouderskunnenkiezen tussen onderwijsvormen die
inzakeinhoud en vooralpedagogischeuitwerkingwerkelijkverschillen.
Beginjanuarizag heternietnaaruitdatdeonderhandelingen in dierichting
evolueren.W e1schijntnu iedereen te aanvaarden datdeverschillendenetten
plaatselijkvooreen gedeelteoverdezelfdeschoolgebouwenzouden beschikken
(gezameiijkegymnastiekzaalb.
v.
).Hetisa1seenheelklein stapjeindegoede
richting.Een werkelijk belangrijke stap vooruitzou hetzijn,a1s de nieuwe
regeringsverklaring zou voorzien in één globale planning voorhethele onder-

wijstervervangingvandehuidigeverschillendeautonomeplannningen.
Varia
N ietalleenwatin Brusselgebeurtm aaktdeBelgischepolitiek uit.Erisnogwel
een en andergebeurd in hetland.D edoktersgroep van hetsyndicaatH enrard/

Wijnenheeftzicheenzijdigmeteenflinkeschepuitdepotbediend.Depatiënten krijgen van een deelvandedokters- diedeoproepnietmassaalhebben
opgevolgd- verhoogderekeningen aangeboden diehetziekenfondsnietterugbetaaltzolangm en niettoteen nationaalakkoord kom t.H etAlgem een Syndi-

caatlietwetendathetmetdeeenzijdigeprijsverhogingnietmeedoet,alleen de
afgesproken indexering van dehonoraria wordttoegepast.
A nder merkwaardig nieuws is een studie over de belastingfraude die voor

België 50 miljard zou bedragen en die de nieuwe regering hardnekkig zou
moeten bestrijden.Ditstaatdan ook vaagin de onderhandelingsteksten voor
denieuweregering,maarhoedatzalgebeuren,wordtnietvermeld.Erzijnook
bekende fiscalisten die schreven dat het onbegonnen werk is daar iets aan te
doen om datdithetland m eer za1kosten dan opbrengen.Duszullen de B.T.
W .tarieven nog m aar eens worden verhoogd.

Geen haan heeftgekraaid overde 4,5 miljard die in de periode zonderparlementairecontroletijdensdelaatstebijeee omstvanhetComitévoorEconomische en Sociale Coördinatie op 5 novemberwerden uitgegeven (o.m.1,1 miljard voorwegenwerkenterontsluitingvan deW esthoek,1,5 miljard voorde
nieuwesluisvan Zeebrugge,1,1 miljard tercompensatievoorFocant,798 miljoen voordiverse industriële zones)noch over devele benoemingen die gewoontegetrouw in extrem is door verschillende uittredende m inisters werden
gedaan.Diekomen nietin hetnieuwsen hetstaatsblad isgeen allem anslectuur!
SchreefJ.Van Eynde niet in een andere context,nl.ter gelegenheid van de
ontelbarem em oranda dieform ateurEyskensontving in dem aanden november
en decem ber,datvelen de illusie koesteren dat de staatskas een koe isdie in de
hemelwordtgevoed en te Brusselwordt gem olken?

8januari1972

WardBosmansenRitaJolie-Mulier

1

Forum

De wereld derArabieren
<onbekend maakt onbem ind',moeten de
auteursvan het boek Dewereld derArabieren gedacht hebben. En inderdaad,
vraag aan tien willekeurige Nederlanders
ofVlam ingen,welk woord zeheteerstte
biu en schieta1sze denken aan W rabier'

nader te verklaren,iets waar de auteurs

vrij goed in slagen. Die eigenaardige
geestesgesteldheid, die van de Arabier
aan de ene kant een grote individualist
maakt,een man m et een grootpersoon-

lijk eergevoelen metgrote persoonlijke

nmbities, en aan de andere kant toch
ook weer een uitgesproken conformist,
die zich loyaalaan de verplichtingen en
enjezultmetjeoren staan teklapperen: regels van de groep onderwerpt en die
flui,dom,opschepperig,oorlogszuchtig', zich graag aan de veilige kant opstelt.
Om maareen paarVan de m eestgebrui- <lndividualisme en conformisme gaan in

kelijkebijvoeglijkenaamwoorden tecite- deArabische wereld op een wonderlijke
ren.Voorlichting overdezo belangrijke manier hand in hand.Dan lopen werkewereld der Arabieren - belangrijk en lijkheid en idee ervaak doorelkaaren
niet alleen om de olie
is dan ook men beseft simpelweg de afstand niet.
dringendnoodzakelijk.In ditboekgeven Het zijn inderdaad meer praters dan
-

Pim Peppelenbosch en Elly Teune een doeners'.
goede u'
lteenzetting van deze wereld, De laatste twee delen zullen,hoewelinwaarbijzijoverigensde Arabieren hun teressant,hetsnelstverouderen.OokM er
kritiek niet sparen.
vindt men onder de titels: il-let econoHetboek valtin vier delen uiteen.Bij- misch leven'en <regionale aspecten,verzonder verhelderend vond ik deel 1, scheidenheid in eenheid'een flinke hoewaarin de schrijvers een duidelijke be- veelheid nuttige informatie.
spreking geven van de drie soorten ge- Natuurl
ijk heefteendergelijk boek altijd
meenschajpenwaarin deArabischewe- we1 iets van een m omentopnam e. Zo

reldtraditloneelverdeeld is(nomadische komt hetmi
j voor,dat de auteurs de
stammen, dorpsgemeenschappen en ur- paarbladzijden overde Palestijnen (pp.
banecentra)en deel2,waarin ietsver- 82,83en 84)anderszouden hebben ge-

teld wordt over de politieke ontwikkelingen in verleden en heden, gevolgd
dooreen verhaaloverde Islam a1sgodsdienstdie alle terreinen des levens bdnvloedt.Hetderde hoofdstuk van deel 2,
poogtde voor onswesterlingen vaak zo
raadselachtige Arabische mentaliteit wat

schreven a1sze na de bloedige botsingen
tussen koning Hoesseins soldaten en de

gewapende Palestijnen de pen ter hand

hadden genomen, in plaats van daarV0Or.

M .v.Tijn

1 Pim Peppelenbosch en EllyTeune,D e wereld der A rabieren, Romen,Roerm ond, 1971,

180 pp.,/14,90.
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Een :ee#eidealist;
een weinig kapitalist

1

m achthebbers dat de werkers voor de
goede zaak zo weinig vorderingen maken.

Voorzoverik kan zien Zjn R.Carrière
enW .Verburgbijhetschrijven van hun
In een televisie-portret kwam dr.A.H . katern 2000/1970/no.6 over Hettweede
Boerma, secretaris-generaal Van de
F.A .
O ., de voedselorganisatie van de
Verenigde Naties,naarvoren alseen organisator; levenslustig en niet gekweld

doorde revenuen en privilegesvan zijn
ambt.Devreugde dieMjaan zijn werk
beleefde,hield hem op de been bijdie
bijkans onmogelijke taak:directeurvan
het wereld-honger-bestrijdings-instituut.
Een beetjeidealismeachttehijwe1nodig
om metditwerk te blijven doorgaan.
Dezeinternationaleorganen lijken in te-

ontwikkelingsdecennîum aardig aan dit

gevaar ontsnapt.Zijlaten zien hoezeer
naijverertoeleiddedatdiversecommissies zich hebben gestort op het Tweede
Ontwikkelingsdecennium. Vanuit de
Verenigde Naties - na enige wri
jving
m et de W ereldhandelsorganisatie van de

V.N.(UNCTAD)- werkte Prof.Tinbergen met 17 tnon-committed' experts
aan een plan. De W ereldbank besloot

iets soortgelijks te doen,doch nodigde

onderLesterPearson een 7-taldeskundigenstelling tot de multi-nationale onder- gen-m et-meer-politiek-gewicht uit,waarnemingen de voorkeur te geven aan de van slechts 2 uit de ontwikkelingslanden
goede werken.H et belang van de men- kwamen.
sen lijktvoorop te staan.En toch kan Zo is het watpraktischer Pearson-rapmen zich nietaan de indruk onttrekken, ortont
staanteqenoverhetmeernormadat een televisie-portretvan een interna- t
leveTinberjen-lournaal.Deeerstenlietionaal ondernem er er ongeveer net zo ten hetpolitlek-haalbare hetzwaarstweza1 uitzien. Zou men die ondernemer gen; de tweeden hebben Zch m eer gevragenwathem op debeenhoudt- bij richt op de norm die met een beetje

alle hinderlijk volgen van fiscus,over- doorduwen bereikbaar moet zijn. Om
heden en intellxtuelen - dan zou hij het geheelte completeren zette hetVervermoedelijk zeggen:een weinig kapita- enigde-Naties ontwikkelingsprogramm a
lism e.

een aantalefficiency-experts onderJack-

In de wereld waargehandeld wordt,lij- son aan hetwerk om te zien of de Verenigde Natiesa1sinstituutwe1voldoende
op de zorgen van de cliënten waren afmachtsstrijd schijnen bijorganisatiesdie gestem d.Uit dat rapport bleek dat de
het humane in hun vaandel Voeren, cliëntniet altijd voorop ging; zo werd
evenzeer tOt het menu te horen a1s in de opdrachtgever zelfvan de Tinbergen-

ken de mensen m eer op elkaardan in de
wereld van de ideologie.Conflicten en

ondernemingen waar het om dagelijks studie op de snijtafelgelegd.Hetisbebrood - plus wat cake en glam our - grijpelijk dat de mogendheid die de
gaat.M en m oet ditin de gaten houden, grootste lasten draagtin de V.N .,meen-

wi1men kunnen begrijpen waarom orga- de bijalditgeweld niette kunnen achnen die hetgoedevoorstaan,zo traag en terblijven.Nixon installeerde de comverdeeld vorderen op hun weg. Het is missie Peterson om aan te geven welke

nietalleen tewijten aan debezittersen koersAmerika bijalditnieuws had te
1) Geïntroduceerd worden:
1. LesterPearson,Partners in Development, Report of the commission on international

development.W ereldbank,1969,Uitgavebi
jdeStaatsdrukkerij,1970,276 pp.,/4,90.(Zie
J.Meltzer,Streven,jan.1972,p.415,vooreen nadere bespreking).
2. Deelgenoten in Ontwikkeling,Rapportvan de commissiesTinbergen en Peterson,Staats-

uitgeverij,'s-Gravenhage,1970,139 pp.,j4,95.

3. R.Carrièreen W .Verburg,Hettweede ontwikkelingsdecennium,Katernen van dewerk-

groep 2000,W olters-Noordhoff,Groningen,1970,no.6,j2,10.
4. CelsoFurtado,Economic Development oj Latin America - # Survey jrom Colonial

Timestotthe Cuban Revolution,Cambridge Latin American Studies,Cambridge University
Press,London,1970,271 pp.,f 1,10,c10th f.3,5.
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varen.Hetwachten is nu op de sam en- metveelcijfermatige gegevens verrijkte
werking van deontwikkelingslanden.Ge- studie op rust.
geven het feit van rijke (oliellanden De reeks van idealisme, kapitalisme en
naast straatarm e,slaagt de club van de kritischezin zou nietonaardig gecompletien rijken ernog steedsin een verdeel- teerd kuM en worden door eigen studieen-heerspolitiek tevoeren.
zin.
VoordeNederlandselezerzijn dezerap- Th.deJong
porten

op een watmerkwaardige wijze

beschikbaar.H etLester Pearson-rapport
verscheen haastij en goedkoop op de
markt.D evertallng isvan dien aard dat

Fysico-theologie in de
misvattingen nietkunnen uitblijven.Het achttiende eeuw in N ederland
principiëlere Tinbergen-rapport werd in
dezelfde bundel gestopt a1s de vertaling
van hetAmerika-centrische Nixon-peterson rapport. M isscMen leidt dat er toe
datdaardoorkritische afweging ontstaat,
maar helemaalzeker kan men daarniet

Dezerdagen verscMjntin de reekstspeculum historiale'alsnr.8 een dissertatie
over de fysico-thelogie in de achttiende
eeuw. Het behandelt een denkhouding

dievoornamelijk in de 18deeeuw gevon-

n wordt,en die wordt aangeduid met
vanzijn.Hetkan immersook zijn datde de
de
term <fysico-theologie'.Hieronderverene helft van de lezers zich bekent tot
men feen theologie die zich baseert
Tinbergen en de andere tot Peterson en staat
de gegevens Van de experim entele
dat beiden zich a1s expert gaan opwer- op
natuurwetenschap en een experim entele
pen.
natuum etenschap die bedreven wordt

Kortom naast een beetje idealisme en metuitdrukkelijketheologischepreoccueen weinig kapitalism e kan men hetniet paties'(p.2).Dewonderewerkenvan de
stellen zonder een vleugje kritische zin natuurworden door de verschillendeauen een snufje kennisvan achtergronden. teurs gehanteerd a1s een teleologisch
In ditverbu d zijn ergelukkig nog een- Godsbewijs,en devaak in detailsweerlingen die,zoals Celso Furtado in zijn gegeven nieuwe ontdekkingen in fysica
Economk Development0/Latin Ameri- en biologie vormen de aanleidingen tot
ca,hetaandurven biM en een rUM historisch kader de ontwikkelingsperikelen
te analyseren.In dit overzicht vanaf de
koloniale periode tot aan de Cubaanse
revolutie geeftFurtado de zo noodzake-

ontboezemingen over Gods wijsheid en

lijkeieormatie overde situatievan een
heelcontinent.Verovering door Spanje
totaan de Onafhankelijkheid (1);de1tredein de 19e eeuw van Latijns-Ameri-

hele eerste hoofdstuk wordtaan hem gewijd. Op deze m arkante natuum etenschapper,burgemeester en geneesheer te
Purm erend,wordteen goed lichtgewor-

voorzienigheid, die ditalles bestuurten
bewerkt.Uitvoerig wordt Bernard Nieu-

wentijtbehandeld,<de eersteen grootste
fysiko-theoloog' (p.3).Vrijwel het ge-

ka in hetdoorEngeland beheerste inter- pen.Zi
jn invloed in binnen-en buitennationale leven (2)) de economische land is zeer groot geweesten het is een
structuur zoals deze Mstorisch gegroeid verdienste van ditboek,dat deze figuur
is (3);kenmerken van hetindustna
'lisa- uit de vergetelheid is gehaald. In het
tie-proces (4); landen en sectoren met tweede hoofdstuk wordt een overzicht
groei contra stagnerende gebieden (5); gegeven van overige fysico-theologische
de economische afhankelijkheid van in- literatuur in lsde-eeuws Nederland,ver-

ternationale machten (6); vormen van luchtmettalrijkecitaten uitdiversewerregionale samenwerking mssen Latijns- ken. In het derde hoofdstuk tenslotte
Amerikaanse landen (7);en hoe een re- wordt getracht een verklaring te geven
construGie-politiek er uit zou m oeten van deze fysi
co-theolojische stroming.

zien (8).Dat zijn de pijlerswaar deze Zijisallereersteenreactletegen hetCar1 Dr.J.Bots, Tussen Descartes en Darwin.Geloo! en natuurwetenschap in de achttiende
eeuw in Nederland.- Van Gorcum,Assen,1971,210pp..

tesianism e,wordt vervolgens vooral ge- nat
uurwetenschappelijke beweging twee
voed door de bezorgdheid datde natuur- aspecten waren van de revolte die de
wetenschap hetgeloofzou ondermijnen. dominerende intellectuele beweging van
D e integratie van natuur- en godserva- de latere renaissance was (ed.Mentor-

ring vervalt dan geleidelijkaan en met book,p.8,9).
de kom st van het Darwinisme worden H et hier besproken boek laatzich pretdeze twee tenslotte gescheiden.
tig lezen. De st
ijl is vlot, naar mijn
Het boek bevat een schatvan gegevens smaak nogal eens te vlot, en daardoor
en verrijktzekerons inzichtin de fysi- ontstaan slordigheden.lk signaleerenkeco-theologische denkstrom ing.W ie hier- le Punten:de termen tgeloof'en ttheolovan op de hoogte wi1komen,zijde 1e- gie'worden voortdurend doorelkaargezing aanbevolen.W anneerik hierechter bruikt.Gelukkig zijn zenietaan elkaar
enige kritische notities plaats,wi1 daar- geli
jk,maardithad in ditboektotuiting

mee nietgezegd zijn,datik de waarde moeten komen.Vervolgens krijg ik de

van het boek a1s geheel wil aantasten. indruk dat in ditboek geen onderscheid
Maarenkelepuntenlijkenmijopen voor wordtgemaakttussen rationeelen ratiodiscussie.
nalistisch (zie p.15,143).l4etgevolg is

atverwijten van rationalisme ten onOp p.15suggereertdeschrijvereenoor- d
echte worden gemaakt.Een ander punt
zakelijkverband tussen dekerkscheuring r
s,dathetGodsbewijsvanuitdefysicoen deopkomstvan denatuurwetenschap- i

pen in de 17de eeuw.Deze twee ihangen theologie nu eensteleologisch wordt ge-

md (wat het in feite is),dan weer
onmiddellijk samen.Wijzien denatuur- noe
kosmologisch (wat het strikt genomen
nietis).M en vergelijkep.3 (noot),135,
149 en 155.In hetvoorbijgaan wijsik

wetenschap dan ook het snelste groeien
in de landen waar de gevolgen van de
kerkscheuring zich hetsterkstdeden voelen: in de protestantse landen'. Even
eerder wordtop dezelfde pagina gezegd
datdegeweldige energie aan hetnatuuronderzoek besteed goeddeels een tcom-

pensatie(is)voorhetprestigeverliesvan
de christelijke Godsopenbarlng'.Ik ben
zovrijhiereen vraagtekentezetten.Af-

er op,dat uit de twee voorbeelden van

Mönnich en Van de Pol(p. 134)geen

teenstemmige' afwijzing volgt, en dat
Philipp (p. 135) geen dissonant is en
evenmin ishijeigenzinnig.ln deAngelsaksischemodernewijsbegeerte isacceptatie van het kosmologische godsbewijs
geen uitzondering.Men leze de bijdrage

gezien van de vraag of hier van een
n Hubbeling in Berkhof c.s.Geloven
<post hoc' gesproken moet worden,een va
*
ll1 God (1970) en Hubbel
ings jongste
tpropterhoc'lijktmijteveelgezegd.Eer- boe
k Language, logic and crl'terion
der zullen hervorm ing en opkom st van
natuurwetenschappen beide hun oor- (1971).
sprong vinden in hetveranderde wereld- Verdere punten die correctie behoeven
beeld van deRenaissance,datzich zowel zi
jn:$de snuit van een bij'(p.11);de
in de ene a1s in de andere richting uitte. duistere noot71 op p.16;op p.28 wordt
W e kunnen zelfs historisch vaststellen Aristoteles opgenomen in het rijtje nadatde Academiesvan wetenschappen het tuuronderzoekers waarvan de theorie
eerst ontstaan zijn in het niet-protes- nietop experimenten zou berusten;çbiotantse ltalië:in 1560 werd er in Napels logie en zoölogie'(p.36);op p.51lees
een opgericht,van 1603 tot 1630 was er ik dathetschri
jven van natuurlijke theeen in Rome, en in 1651 stichtten de ologie een soortzonde is;op p.56 volgt
M edid ereen in Florence.Londen kreeg de uitspraak:fgeen sprake dusvan idenereen in 1645,welke,na een tijdelijke titeittussen idealiteiten realiteit'nietuit
verhuizing naar Oxford, in 1662 tot de hetvoorafgaande,waar over het induciRoyalSociety'werdverheven.Frankrijk tieproces wordt gehandeld; tfacet-lens

kreeg zijn 'Académie des Sciences' in van hetvliegenoog'(p.102);op p.131
1666.W hitehead zegtdan ook in heteer- wordtin feiteaan 's-Gravensandeen Van

ste hoofdstuk van zijn Science and the M usschenbroek verweten dat ze een
modern w/rld,dat de Reformatie en de rechtvaardiging zoeken voor het induc-
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Forum

tievedeA en;op p.139wordtbijdebe- re).Vijf reuzen van formaat, de Hehandeling vu Descartes gezegd dat de
natuur gddentificeerd werd met uitgebreidheid.Het is echter de m aterie die
hie= ee werd gddentificeerd, en het is

monskinderen van het laatste rom anseizoen.Achterhun paard draaft een wakker schrijfstertje, die viefer is dan ZjJw,

maarop hen lijkta1stweedruppelswanietzondermeerduidelijk datnatuuren ter,Dom inique Desanti,die in Un vëmateriebijDescarteshetzelfdezijn.Ten- tierdecàfen Amerika,M rika,Frankrijk
slotte verdient het aanbeveling op ?. en Rusland tegelijkertijd beschrijft.De
157 Darwin teciteren uitdeEngelse ult- botsing der beschavingen,de crisis van

gave van zijn brieven (1888)en nieteen de W esterse cultuur,heteinde van onze

vertaling te geven van een Duitse verta- roemvolle geschiedenis,datishetthem a
ling.OverigensZjn eruitDarwinsbrie- van al deze collectieve heldendichten.
ven naarkantere passages te halen. De Aan personen,decorsen avonturen geen
door Bots gc iteerde zin stsmt uit een gebrek.Beurtelingsfantastisch,wagnerinote-book van 1837 en ishierom interes- aans,real
istisch,ironisch,zijn ze doorsantomdathijpreludeertop de slotzin gaans lang van stof en zwaar geladen.

van deOrigîn //spedes.
W orden de dijken die de vorm van de
Nogmaalszijgezegd,datdezeopmerkin- vroegere roman heeft geëist, doorbrogen aan het geheelgeen alreuk willen ken? DeFranseschdjversblijken zowel

doen.lk heb het boek met plezier ge- sterk van verbeelding a1swelgedaan.Het
lezen.Tenslottenog dit:mijstonden ter seizoen wordt gekenmerkt door m aarbeoordeling alleen drukproeven ter be- lijvigheid.
schikking.Ik hoop dat enkele storende Zeldzamer, bi
jna uitzonderlijk, is een
drukfouten in de definitieve tekster uit originele zang a1s Shîtman-l, het eerste
boek van Alain-chedaM e.D itProza-gezijn gehaald.
M .Jeuken
dicht,waarin talloze <ikken'neta1s bij
de hippiesin de anonymiteitsamensmelten,laatietsvoelen van de ervaring van
Franseroman-oogstuithet

Iaatstepr#zenseltoen

de hedendaagse jeugd.M isschien is het

we1 de enige roman die geen eendags-

Het afgelom n roman-seizoen in Frank- vlieg is,metzijn dichterlijke taaldie de
orden laat regenen a1s bloemen rond
rijk wordt gekenmerkt door een grote wo
verwantschap van de produkten.De ro- hetleven,a1sstenen tegen de maatschap-

man '
71 lijktop een lange-afstandsloper
wiens ogen groter zijn dan zijn buik;
hijkijktver in detijd en in de ruimte;
om nog verder te kunnen Zen gaathij
somsop stelten staan;bijnavoortdurend
dreigthijte dik te worden;toch neo t
hijgenoegbewegingen wiehem op zijn

pij,en dievooralspreektvan dorstnaar

de bron,naar intens contact metwereld
en m edemens. Deze en nog andere ro-

mansvan bescheiden alluremijvoorbeeld
L'irrévolution van Pascal Lainé, M &
chamm entles oiseaux vanSuzanneProu,
Abois van Jacques Sergine,Long pltlfu
ç

#cseptembrevan Elvire deBrissac)kon watin het gedrang naast de geweladem;temeer omdat hij liever niet de me
dige fresco's die de herfst heeft opgelewetten van de tijd wenstte volgen.
D ewereld en degeschiedeniskeren terug verd.Hun spellijkt vrijblijvend.M aar
avonturen wilvolgen,raaktzelfs buiten

in de rom an, in 'L'empîre du vflfeu hun techniek is vaak strenger en meer
concentreerd.En ze hebben medelij(Jean Duvignaud),La gloiredel'empire ge
de
metdelezers.
(Jean d'Ormesson),Le,ccdupcllf.
ç#'JfJ Alndus
Jacqueline Piatierin Le M onde.
(Pierre-lean Rémy),Lesbltises(Jacques
Laurent),L'enclave (Christian Charriè- F.K.
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Binnengekomen boeken,aan hetbegin pJa iedere

rubriek vermeld,worden besproken naarmogelqkheid
SOCIALE WETENSCHAPPEN

Hoefnagels a1shistorisch socioloog,Lulofs,
Van de Vallen Van Zuthem a1ssociologen,
en uiteraard van de economen.
Amerikanen benaderen ditsoortcomplexen

Consumentenbeleid.- Centrum voorstaat- van juridische,maatschappelijkeen econokundige vorming,Den Haag,1971,50 pp., mische aard bijvoorkeurvanuitde optiek
der maatschappelijke relaties.W indmuller
/2,90.
Hartwell,R.M .- The IndustrialRevolu- heeft een uitvoerige studie gemaakt,waarj achtereenvolgensderevue passeren:de
tion and Economic Growth.- M ethuen, bi
opkomstvandevakbonden (1),deopkomst
London,1971,423 pp.,f2.,hardback E 4. va
Kernvraag - De mens in de kriigsmacht. n hetstelselder industriële verhoudingen

2),bezetting en naoorlogse samenwerking
Dienst geest. verzorging Krijgsmacht, (
(3),bestuursvorm der vakverenigingen (4),
nigingen
Linder,Stajjan B.- Arme elite! toekomst leden en bestuurders der vakvere
en tiidgebrek.- W olters-Noordhoff,Gro- (5)tdewerkgeversorganisaties(6),hetinstitutloneleen juridische kadervan de induningen,1971,154 pp..
M ccloskey,Donald N.- Essays on a M a- striële verhoudingen (7),de centrale loonlitiek (8),de waardering van ditstelsel
ture Economy. Britain ajter 1840.- Me- po
(9)en devtrhoudingtussenvakbonden,onthuen,London,1971,439 pp.,E 4,15.
dernemingsraden en de maatschappeli
jke
M yrdal,Gunnar- Demisdeelde wereld.Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,389 positie van defactorarbeid(10).M etname
deonder2),5),7)en 10)genoemdeaspecPP.
,/22,
50.
Rogers, Carl R.- Cliënt als middelpunt. tenza1men bijNederlandseauteursnietzo
(menseli
jke mogelijkheden) Lemniscaat, preciesvinden a1sbijW indmuller.Op die
wijzekanW indmullerfungeren a1seen vrij
Rotterdam,1971,259 pp.,/19,50.
-

Den Haag,1971,dec.,70 pp..

Steenbergen,Bartvan en Eduard van Hen- volledige informatiemetdecharmevan een
gel- Technocratie Ideologie oj werkelnk- eigen interpretatie. De studie kan er toe

jdragen datsommigen bijhetneerschrijheid ...- (Eurosboekles 1971/3) Wolters- bi
n van voorstellingen a1s findustrie' niet
Noordhoff,Groningen,1971,116pp.
,/7,- . ve
Thurlings,Proj.Dr.J.M .G.- Dewcn- directdenken 6faan de bewindvoerders öf
kele zuil.N ed.katholieken tussen assim ila- aan de onderhorig-arbeidenden,maar gaan
tie en pluralisme.- Dekker & v.d.Vegt/ beseffen datdie tweefactoren in een voortend wisselend machtsspelop elkaar beRoyalVan Gorcum,Nijmegen/Assen,1971, tdur
rokken staan.Dat zou b.v. kunnen gaan
209 pp.,ing./18,- ,geb./21,- .
betekenen datwanneer de industrie gesom meerd gaatworden voor demilieuvervuiling
JohnP.Windmuller
te betalen,ditietste maken heeft methet

A rbeidsverhoudingen in N ederland

Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1970,
482 pp..
Overdeverhouding van arbeidersen werk-

bedrijfsinkomen,waaruitnietalleen dewin-

sten maar ook de lonen worden geput.
Kortom dit studieuze werk kan er toe lei-

den datmen de koebi
jbeide horensgaat
vatten.

geverszijn in Nederland regelmatig studies Th.deJong

verschenen.J.C.van M arken:stichtervan
de Gist- en Spiritusfabrieken m Delft,was

rond 1880een verlichteganqmakeriBölger FriederNaschold
wijddein 1929,toendepartlen jelljkwaar- Organisatie en D emocratie
dig naar stri
jd waren toegegroeld,er een

studie aan;na 1945 was hetthema nauwe- (M ens en M edemens),Spectrum,Utrecht/

lijks uitde belangstelling van De Gaay Antwerpen, 1970, 123 pp., /6,25, BF.105.
Fortman en Van Esveld (sociaal recht), Hoeweldemocratie altijd gezien isenerzijds
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a1seenpolitiekideaalen anderzi
jdsa1seen vragenmoetmenniettelijfgaanmetmeta-

politiek beheerssysteem, begint hoe langer fysi
schpathos;vragenoverjrondslagenkan
hoe meer de aandachtuitte gaan naar het men niet met communicatle-trucs afdoen.

idealiserende moment,waarbijmen voordit Hetgeheelstaatwe1watop abstractniveau,
aspect naar onderdak is gaan zoeken in maarhetboekjeisnietzo-omvangri
jk dat
kerken,bedrijven en scholen.In zijn kleine hetde moeitenietzou lonen heteens aanstudie Organisation und Demokratie laat dachtigtelezen.W iein dezekritiekejaren
Naschold zien hoe onbevredigend zulks het engagement-van-het-zo-hoog-nodig-

werkt.M en zou natuurlijk de <autoritaire moeten heeft kunnen laten voor wat het
pr
estatie-maatschaypi
j'kunnen plaatsen te- magzijn,za1datzekerlukken.Dan za1de
genoverdefparticlperende democratie'.Au- baetongetwijfeldvolgen op decost.
teurs zoals de Noorse polemoloog Galtung

Th.deJong

(corypheevan deW erkgroep 2000)die dit Gregory Grossman
voorstaan, zien zich dan genoodzaakt om
voor te stellen de gecompliceerde maat- Economischestelsels
schappij van nu weer te verbrijzelen tot Vertaling van Economic Systems, Englekleineeenheden.Zi
jverwijzennaardegang
van zaken in China,doch vergeten dat de wood Cliffs,1967 (Prisma-compendia),

pectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 202
Rood-chinezen methun decentralisatie een S
tactische tussenfase verkozen om via deze PP.,/4,50.
omweg door te stoten naar geconsolideerde Hetboek behandelt de stelsels van economachtsuitoefening.W ie de kleine groep - mische orde tegen de achtergrond waarvan
waarin de mensweer volledig zichzelf zou het economisch proces wordt afgewikkeld.

kunnenzijn- uitdehogehoedtovert,lijkt Bepalend voor de economische orde zijn
jsmein de ban van de utopischesocialisten anno vooralhetcoördinatiemechanisme(pri
chanismeversuscentraleleiding)enhetei1830.
Naschold analyseertbeduidend koeler.Hij gendomsregime (privaatbezit versus collecieveeigendom).Voortsspelenzaken a1sde
schetsthoedefiguratievan machtdiewij t
mate van centralisatie en de mate van buthans bezitten,een uitgroeiis van een bur-

eaucratiseringvan hetbeslissingsproceseen
gerlijkideaal,datbegonmetdeReform Bill r
rol.Zo kunnen a1shoofdtypen de kapitalis-

v
an1832.Dehuidijeoligarchieënzijn daar- ischemarkteconomieen decentraaljeleide
van een soort schlldpad-vergroeiing.M aar t

economie worden onderscheiden.Erlsook
een groot aantal m engvormen, e1k m et
voor- en nadelen. Grossm an m aakt zich
er en daar 1os van de theoretische moderkentdatdittoteen soortgestroomlijnde hi
llen en bespreekt de organisatie van het
slaverni
jkan leiden.HiJis daarom van me- de
conomisch procesin een aantallanden als
ning dat stroomlijning slechts kan slagen e
eVereniyde Staten,Rusland,Frankri
jk en
wanneerwenahetburgerlijke afstropen van d
Joegoslavlé.
ons democratisch stelselen in de politiek Hoe
heeft Grossman het er af gebracht?
de oplossing ligt niet in een versimpelde
comm unicatie, doch in een m eer geperfectioneerd netwerk van relaties.N aschold on-

onsweergaan bezighouden metde vrajen Laten wijonsooreenste luisteren leggen
van deklassiekedemocratie.Hijzietwelnij bijde studenten diemethetboek werken.
in hetuitleveren van de politiek aan allerlel
teraard met het besef dat wij niet uitdeskundigen, doch verwerpt evenzeer de Ui
s
l
ui
tend op hun oordeelmogen afgaan.Aan
idylle van de Kface-to-face-society'.
een kortgeleden gehouden enquête onder
De klontering van macht die wi
j om ons erstejaarseconomie-studentenaandeUniheen zien moetgetemd worden door de ge- e
ersiteitvan Amsterdnm,ontleen ik de volorganiseerde kundigheid van hetcommui- v
g
ende uitspraken over ditboek.<Grossman
ceren in grote verbanden.Dat geheelmoet ve
rvangen door anti-kapitalistische literagestuurd worden vanuit de politieke en 1e- tuu
r(westerseeconomiekrijgenwetochwe1
vensbeschouwelijke centra,alwaar men zich

enoegl'.'Meernadruk op Grossman,erg
vanuit historische georiënteerdheid met de @
nteressant'.<M etGrossman weetje eigenbasisvragen van cultuur en leven zou moe- l
lijk niet wat te beginnen'. <...Ik onderga
ten bezighouden.
dit a1s een indoctrinatie... Vraag maar
In ditkleine boekje - waarin hetnaoor- eensaan Hardebolhoeveelonjuistheden er
logs-Duitse denken duidelijk bevrucht is alleen al over de Sovâet-unie in staan'.
doorde Angelsaksische leervan de comm u- '
Boek van Grossman vervangen door een
nicatie - wordteen pleidooigevoerd voor beter wat minder Ggekleurd'' is'. fBoekje
hetzuiveren van de atmosfeer.Communica- van Grossman de grootstelullekoekTveelte
tie-vraagstukken moet men niet oplossen oppervlakkig en totaalnietszeggend .
metideologischerabbezakkerij:ideologische J.J.M eltzer
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e
nigeverbanddatechternooitgelejdwordt,
is dat van de cultuur metde soclo-economische situatiewaarin deze cultuurzich af-

speelt.Vandaareen akeliq gevoelvan gra-

M arshallM cLuhan wff/lW iljred Watson
From Cliche to Archetype

tuïet collage-werk; een lntellectualistische
Spielerei,hoezeersommigeauteursook hun
best doen om zich anti-intellectualistisch

voortedoen (McLuhan).Debewonersvan

The Vikingpress,New York,1970,213 pp., de 'globalvillage'leven in een vacuum.Dat
neemtnietweg datzijafen toeboeiende
$7,50.
dingen te vertellen hebben.
JonathanM iller
EricDeKuyper

M cLuhan
Fontana,London,1971,140 pp.,E 0,
30.
EdmundCarpenter ï M arshallM cLuhan

Explorations in Com m unication
Jonathan Cape,London,1970,208 pp.,
30/-.

JacquesD estray

La Vied'unefamille ouvrière
Ed.du Seuil,Paris,1971,173 pp..
Sim oneBerteaut

In zijn boekje over M cLuhan schrijft J. Piaf
Miller:<(...
)mostofwhathehassaid has
been repetition orelse a seriesofwittyglos- W .N.Allen,London,1970,440 pp.,60/-.
sesupon the themesannounced in the Gutenberg Galaxy'.Ditgeldt beslist voor het Een akeligboek,omdathetzichzelfuitgeeft

jongste produkt uit de M cLuhan-factory, a1s <documenthumain'en juistallekwali-

From Cliche to Archetype.A1s een soort teiten van de documentaire essayïstiek mist.
woordenboek stelthetlosse gedachten voor S.zegt bijvoorbeeld niets over zijn interover uiteenlopende onderwerpen, ditmaal viewtechniek en presenteert getuigenissen
meestalliteraire (waarscMjnlijk te danken a1s een doorlopende tekst.Het finterview'
aan de medewerking van W .W atson).M en ontaardt aldus in een manipulatie van de

kan ditsoortgeschrijfyrettig ofirriterend sprekende subjecten.M .a.w.hetisnietin
vinden;de belangrijkheld ervan neemt af dekeuzevanzijn gesprekspartnersen in de
naarmatedeze intellectualistische krachtpat- wijzewaarop hijhetgesprek voertdatde
serijmaarvoortblijftduren zonderdater auteur zijn onontkoombare en waarschi
jnook maar één nieuw element aan toege- li
jk ooknoodzakelijkefvisie'verraadt;Desvoegd wordt.M cLuhans çanalyse'leidtnergensnaartoe,m aaris de verhullingvan een
heimwee.

tray is voortdurend zelf aanwezig in wat

zijn personages hem meedelen. Zi
jn taal,
zi
jn obsessies(zonderdatjeverderietsvan

M illerin zijn werkjeoverM cLuhanmistde deman Destrayafweet)zijn zo aftelezen
kansom dit eilenaardige denkmechanisme uitde getuigenlssen.De verschillendeleden
vandef
media-fllosoof'teanalyseren.Hijis van een arbeidersgezin worden ieder afzon<in alm ostcomplete disagreement'm etM c- derlijk uitvoerig aan hetwoord gelaten:één
Luhan,m aarin plaatsvan datalsuitgangs- jeremiade over de conditie van het prole-

punt te nemen voor een ernstile kritiek, tariaat.M aarin plaatsvan een reeksdocujaathijna op welke culturele,llteraireen menten krijg je een gemythifieerd zelfporlntellectuele traditie M cLuhans denken

tret.W at je in een waardevol document
stoe
En
da
iseni
etrzo
Ex
plto.ra
tion
stis
en
eadhee
erlnuttig,lijktme. indirectverwerktvindt,maar duidelijk te
samengesteld uit analyseren voor wie een document kan 1eartikelenverschenen in hettijdschriftCom- zen,is hierhoofdonderwerp geworden:een
munications tussen 1953 en 1959.Opstellen

thesis verwerkt in monoloogvorm,uitslui-

van zeer uiteenlopende auteurs (van D.T. tend erop gerichtom delezer te overtuigen.
Suzuki,Northrop Frye,S.Giedion,D .Ries- Hetenige waar ze mi
j van heeft weten te
man totMctauhan)overzeeruiteenlopende overtuigen,isdathetbegriq <
opulisme'in
onderwerpen.In verschillendegradatiestreft Frankrijk beslistnietdood lsp
en nogaltijd
men hiereen geli
jkenis:een onmiskenbare schuiltonderdeernstigelinkse bedoelingen.
wi1om categorieën,scheidingen en grenzen Hoe gek het ook moge klinken,Piaj van
in de cultuurte overbruggen.De approach Simone Berteaut is in alle opzichten een
is steeds min of meer cross-cultural. H et veel boeiender voorbeeld van dat Franse
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populisme. Een portret van een gepassioneerde vrouw, overlopend van de straatpoëzie,hetliefen leed van devariétéwereld,
de grandioos-zielige tragiek van de Liefde
en de Passie, zoals die in onze W esterse
beschaving verbeeld worden sedert Tristan

Boekbespreking
moetclub,anderzijdseen geromanceerdverhaal over het verblijf in zo'n dorp.Angstaanjagend ishet,datdeexploitatie(en dan
bedoel ik niet eens op economisch vlak)
van de e1f maanden lang opgehoopte frus-

tratieszo makkelijk en kritieklooskan geen Isolde.Alle populistische clichés zi
ln schieden. Deprimerende lectuur.
hierin overvloed aanwezig(metdaarbi
leen
prachtbeeld - van binnenuit - van het EricDeKuyper
Parilsuitdejaren dertigen veertig):geformuleerd zonder de minste cultuurdlstantiëring,maarintegendeelvoluitmetalle popu- JamesKoerner
listische redundantie geschilderd.Hetis de

verbeelding- l'imaginaire- diejein een The Parsons College Bubble

stationromannetjevindt,jekoppeld aan de Basic Books,New York /London,1970,

hardefeitenvanhetdagehjksebestaan,met 236pp.,$6,95.
op deachtergrond defgescMedenis'.(Vlotte
en exactgekruideEngelsevertaling).
Tussen 1955 en 1967 groeide hetaantalstudentenaande- vroegervrijwelonbekende
EricDeKuyper
Parsonsuniversiteit(lowa)van 350 tot
5.
000uit.A1spresident(rector)wistG.M .
Roberts deze duistere universiteit op de

VictorFranco et Jean-AlbertFoëx

La grande aventure du Club
M l#fferrlnle
RobertLaffont,Paris,1970,330pp..

voorgrond te brengen dank zijeen drukke
advertising-campagne.Metdeslagzin datJe
ook winst kunt slaan uit hoger onderwijs
voerde hij een drastische en spectaculaire

subsidiërings- en recruteringsactie en wist
op de koop toe ook vernieuwingen in te

voeren in hetonderwijszelf!DegeschiedeDe lectuur van dit boek,gewijd aan één nis van de opkonasten ondergang van een
van de belangrijkste en eigenaardigste va- uiversiteit (de publiciteitscampagne had
kantie-ondernemlngen van hetogenblik,be- een catastrofale weerslag) wordt door J.
vestigtweereens datde vrijetildsindustrie Koernermetbrio geanalyseerd.Zesredenen
één van de meestperverse en verderfelijke voerthiJaan voordesnelle oqkomstvan
facetten is van onze hedendaagse m aat- Parson: 1) een continu-onderwl
js, dat de
schappijten).Devri
letijdsindustrieheefteen studies van vier op drie Jaar bracht, en
ongewoon sterke basis:de vrije ti
ld wordt daarbilook professoren,studenten,admininamelijkperdefinitieTpositief'beleefd.Alle stratie en gebouwen full-time bezig hield;
paradi
jselijke,bevrijdende,en gelukkigma- 2) intensieve recrutering vooral bi
J ri
jke
kende verwachtingen worden erin samenge- Dlaar minder begaafde studenten; 3) een
perst. <Le Club M éditerranée' is hiervan
een griezelige illustratie,op z'
n Frans.Via
een hele organisatie Uanlnler genoeg irl (lit
boek niet genoeg uit de doeken gedaan)
worden idyllische vakanties geënsceneerd,

drastischebeperkingvan hetcurriculum,tesamen met grotere colleges dan gebruike-

lijk;4)hogeprofessorensalarissen;5)hogerekostpri
jsvan destudiesdan in universiteiten van dezelfde categorie; 6) volle ex-

Rousseau-achtigeverblijven in Polynesische ploitatie van goedkoje gebouwen.
dorpen, herschapen in het M iddellandse- Zonderhetexemplarlsche(?)voorbeeldvan
zeegebied.Zijn vakantie vooraf afbetaald, Parsonsuithetoog te verliezen,weetKoergeeftdenieuwe wilde deindruk geheelzon- nerinditboek ookwaartemaken wathij
der zorgen te leven;métconforta1srugge- in de ondertitelbelooft: 'A tale of higher
steun voor de droomwereld;mét veel sta- education in America'.Via de case-studie

tus-sqortom devervelingteverdrijven,mét
daarbljtwee typisch Franse bekommeY ssen:erotieka1smaatschapgelijkjachtsyelen
gastronomie.Zonderdemmstezelfkritleklaatstaanscrupules- maarvolopopgaand

van Parsons maakthi
j een scherpe maar
evenwichtige balans op van hetuniversitair

onderwilsin deV.S..Zijn betoog isrustig
en vlot,rijk gedocumenteerd en overzichtelijk:in feiteeen model.Voorwiemeerwi1
in deze euforle van de zogenaamde anti- weten over de achtergronden, m otivaties,
arbeid of anti-produktie geven de schrij- mechanismen vanhethogeronderwijsinde
verseen tweevoudig relaas:enerzi
jdshisto- VS:aangeraden.

riek en (zoalsgezeld onvolledige)beschrijving van het functloneren van deze mam-

EricDeKuyper
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briljantverrichtmetabletisch onderzoek.Zo

GEDRAGSWETENSCHAPPEN

werd dit in 1963 voor heteerstverschenen

boekindittijdschrift(1964,pp.98-99)des-

kundig besproken. Enkele topics: desintegratie van de samenleving, arbeidsdeling,
Cohen,H .- Psychologie als science jic- het onbewuste,de non-directieve gesprekstion.- Boom,M eppel/Denis,Borgerhout, techniek,vervreemding,neurose.
1971,72 pp.,BF.115.
Intussen verscheen van dezelfde auteur een
Dalton:Katharina - D e menstruatiecyclus. reeks overpeinzingen onder een titel ont-

(Prlsma) Spectrum,Utrecht/Antwerpen, leend aan KarlM arx:&'s Morgensjagen,
1971,160 pp.,/3,
- ,BF.49.
's middags vissen'(1971).Of hetMermee

-

Evans,R.1.- Gesprekken metJung.samenhangt, weet ik niet; maar afgezien
Lemniscaat,Rotterdam, 1971,130 pp-,BF. van de toevoeging van nog driefoto's,isde
185.
enige plaats waar deze zesde druk van de

Goddqn,H.P.M .e.
a. Geschiedenis van
desociologie.- Boom,M eppel/Denis,Borgerhout,1971,308 pp.,BF.220.
Goodman,Paul- Compulsory miseducation. - Penguin Books, Harmondsworth,
1971,127 pp.,E0,40.
Grabner-Haider,Anton - Recht op lust?
Visiesop deseksualiteit.- Gottmer,Haar-

lem,1971,210 pp.,/14,
90.

Henry: Jules - Essays on education. Penguln Books,Harmondsworth,1971,183
PP.,f 0,
50.
Heuvel,J.S .J.van den - Omroepverkiezingen. - Boom, M eppel/Denis, Borgerhout,1971,63 pp.,BF.155.

eersteafwi
jkt,detyperingvan M arx'inbovenstaande titeluitgesproken visie a1s wer-

kelijkebewegingen nietslechtsa1saangekondigd toekomstbeeld (p.182,meteenterugvalophetdroombeeldopp.183).Voor
de gemiddelde lezer slechts een fi
jne nuance.

Nu, belegen, heeft het boek niets aan
smaak verloren.
PietPenningdeVries

ThiloCastner,HartmutCastner

Maslow,Abraham H.- Pstchologie van Sexualrevolution und Schule
hetmenselqk zt/n.- (menselljke mogelijkheden) Lemniscaat, Rotterdam, 1971, 238
PP.,/19,50.
M oustakas,Clark - Creativiteiten conjormisme.- (menseli
jkemogelijkheden)Lemniscaat,Rotterdam,1971,168 pp.,/15,
90.

Postman,N eiland Charles W eingartnerTeaching as a subversive activity.- Penguin Books,Harmondsworth,1971,205 pp.,
E 0,45.
Reim er,Everett- Schoolis dead.- Penguin Books,H arm ondsworth,1971,176 pp.,
f 0,40.
Rocheblave-spenlé)Anne-M arie- Les rJ-

Luchterhand,Neuwied,1970,226 pp.,
D M .17,80.
JulesCelma

Journald'un Educastreur
EditionsChamp Libre,Paris,137pp.,
FF.15,- .
De auteurs van Sexualrevolution und Schu-

le hebben een onderzoek verrichtbi
j 1216-jarige scholieren over hun meningen,

verwachtingen, ervaringen i-v-m. seksuele
voorlichting.De niet verrassende conclusie
les masculins etfeminins.- Ed.Universi- luidt:er is een grote behoefte aan seksuele
taires,Paris,1971,346 pp..
orlichting (vooral op de lagere school).
Williams,RogerNeville - The new exiles. vo
De
aardvaninteresseisnagenoeggelijk aan
Liveright, New York, 1971, 401 pp., de ma
nier waarop men in de seksuologie
$7,
95.
aan voorlichting meentte moeten doen.Er
Zqderveld,d.C.- De abstracte samenle- wordtook gepleitvoor fpraktische oefeninving.- Boom,M eppel/Denis,Borgerhout, gen',maar wat hiermee wordt bedoeld,is
1971,216 pp.,BF.230.
nooithelemaalduidelijk;welwordtereen
nogalnakfvoorbeeld aangehaald van 'sekskampen'.Hier botsen de auteurs reeds op
Proj.Dr.J.H.vandenBerg
(én van die inconsequenties waar ze zo
Leven in meervoud
mooi voor waarschuwen in hun boeiende
inleidende theoretische beschouwing..SteuEen m etabletisch onderzoek
nend op Reich,Marcuse en Reiche,schet-

Callenbach,Nijkerk,1971,319pp.,/18,50. sen zi
jdaarde moeilijkheden waarmee de
seksuelevoorlichtingtekampen krijgtwanEen grootse visie,een overweldigend boek, neer gepoogd wordtze ruim-maatschappe-
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lijktedoenfunctioneren.Ditdeelaspectvan bezighield met de verhouding van culturele
deopvoedingkanmoeilijkefficiënt(datbe- verdringing en driftmatige energieën. Die
tekent menselijk)functioneren,wanneer de tussenfase heeft om velerlei redenen aanopvoeding in haar geheel niet herdacht dachtige bestudering gekregen; bij Karen
wordt;en ditdeelaspectvan hetmaatschap- Horney en Erich Fromm,omdatzijdaarin
pelijk gebeurenkan natuurli
jk moeilijkver- eenmogeli
jkheid zajen ietsvaneen 'sozioanderen zonder de hele maatschappelijke psychoanalyse'te vlnden en bij M arcuse,
totaliteitin Fragetestellen.En zo staan we omdathi
jhiereen aanzetvond voor zi
jn
bijhetbekendeparalyserendeuitgangspunt: cultuurkritische beschouwingen rond de
wi1je iets veranderen, dan moet je alles <repressieve tolerantie'. Parsons is op zijn
veranderen.
beurtdoorditallesnauwelijksgeraakt.Hi
j
Hoe dan ook, Jules Celma heeft radicaal heeft getracht Freuds schema omtrent de
enkelevanzijn opvattingen inverband met psyche te integreren in een theorie overgede seksuele praktijk op schooluitgevoerd drag.De driften,de normerende gewetenstijdenseeninterimaatinverschillendeFran- instantie,depersoonsvormende krachten en
se scholen.Hijgeeft(in beeld en woord) de idealiserende aspiraties vormden voor
een relaas van enkele 'ongewone'seksuele hem analytische hulplijnen. Parsons heeft
praktijken inhetlageronderwijsvoltrokken de cultuurkritische Freud omzeild, diens
tussen leraar en scholieren. De bedoeling analyse gesocialiseerd en ingepastin de ontvan de auteurwas noodgedwongen beperkt wikkeling van de I
m acro-sociologische'
van opzet: een kortstondige catharsis-ge- denkwijze.Hetis begri
jpelijk datParsons
beurtenis.De fexperimenten'waren uitslui- voortdurend werd en wordt bekogeld met

tendbedoeld om tebewijzen - ofte sug- hetverwijtdathijeen<rechtse'Freud-intergereren - datde zgn.latentieperiode vrij pretatie heeft gehanteerd om een leer omvlug een expliciete en openbare vorm aan- trentsociaalgedrag tecomponeren die norneemt,en datze alleen latentis omdat ze matiefis.Binnen Parsons'theorie kan men
o.a.doorde opvoeding zo drastisch onder- nauwelijksempirischuitdevoetenmetnon-

druktwordt.Hetexperimentenhetboekje conformisme, afwijkend gedrag, rebellie,
zijn een kreeteneenvloek.M eerniet.Het protesten anomie.M deze vormen van geheeft de auteur dan ook de verwachte ge- drag krijgen hetkarakter van een residu,
rechtelijke vervolging opgeleverd.
een derivaatdatereigenlijk nietbehoorde
EricD eK uyper
tezijn.
Nolte beschrijft met precisie beide denkers en verdientop die gronden reeds alle

aandacht. Zijn studie verraadt een grote
HelmutNolte

Psychoanalyse und Soziologie
Die System theorien Sigm und Freuds
und TalcottParsons

scherpzinnigheid,die getooid gaat in klare
taal.
Th.deJong

Hans HuberVerlag,Bern /Stuttgart/W ien,
1970,247 pp.,SF.28,DM .25.
PierreCressant

LeviStrauss
HelmutNolte geeftin zijn studie een vrij EditionsUniversitaires(Psychothèque),Pasystematische beschrijving van de theoreti- ris,1970,155 pp..
sche systemen van Freud en Parsons.Beide

geleerden lijken veruiteen teligjen.Freud
analyseerderond 1900 de verdieplngen in de S.heeftin deze kennismakingmethetwerk
psjche en dezich daarin afspelendedyna- van LeviStrauss gekozen voor een analyse
ml
smen (van gedrag en wangedraj).Par- van de methoden van de Franse antroposons - een halve eeuw later - hleld zich

loog.Ditstelthem in demogelijkheid heel

bezig met het gesocialiseerde individu en
metdesystemen van collectiefgedragwaarin deze functioneert.
De brug tussen beiden schuilt in eerste instantie 1'n hun ultime doelstelling:hetzoe-

wat kritische beschouwingen in te voeren,
zodat Levi Strauss' denken ook in de te-

overgedrag,datempirlsch werkt.Tussen de

Levi Strauss het nu wé1heeft,en waarop

korten en gebreken vorm kri
jgt.Dezeaanpak heeftechtera1sonvermi
jdelijk gevolg
dat de lezer waarvoor dit boekle bestemd
kennaareensluitendqeheelvanhypothesen is,moeilijk te weten kan komen waarover
jonge en de oude Freud ligteen levensfase zijn methode slaat!
bi
j de W eense psychiater waarin hij zich EricDeKuyper
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Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,1971,
99 pp-,/6,25.
Het proefschrift waarop Kamphaus in
Duitsland is gepromoveerd, wordt in ons

land in een aantalaparte deeltjesuitgegechristeliike eredienst.- M ededelingen Dr. ven, gerangschikt op thema.Deel 1 gaat
Boon,D r.R.- D e Joodse wortels van de

over de Paasverhalen, deel 2 heeft de
Kindsheidsverhalen totonderwerp.DitderFeneberg, Rupert - Christliche Passajeier de deel spreekt over de wonderverhalen.
und Abendmahl. - Kösel Verlag, Miin- De auteur spreekt resp. over de genezing
chen,1971,150 pp.,D M .42,- .
van delamme,hetstillen van de storm og
Grelnmels,Christian - DerGottderzwei- hetmeer en de broodvermeniga ldiging b1J
ten Schöpjung.- Kohlhammer,Stuttgart, ieder van de evangelisten.
Aangaande hetbegrip twonder'het volgen1971,94 pp.,DM .7,80.
Gûttgemans, Erhardt - Studia linguistica de: D e oerchristenen hebben niet geproneotestamentica. - Chr. Kaiser Verlag, beerd om Jezus'daden mee te delen in een
exactooggetuigenverslag.De verslagen van
M ûnchen,1971,243 pp.,DM .20,- .
Haag,Herbert- Ajscheid van de duivel. de wonderen gaan niet over het verleden
(<Hoe is hetnou écht gebeurd'),maar zij
Emm aûs,Brugge,1971,61pp..
H eggen,D r.F.J.- ConsequentChristen- gaan om het gelööf;niethet geloof in bedom in het voetspoor van Dietrich Bon- paalde buitengewone gebeurtenissen, maar
G .van der Leeuwstichting nr.40,Am sterdam ,1970,230 pp..

hoejjer. - Gottmer, Haarlem, 1971, 150 het geloof in Jezus,de Christus (p.48).
Hetboekjebestaatuittweedelen:een exePP.,/11,90.
Holl,X.- Jezus in slechtgezelschap.- getisch (pp.5-50)en een homiletisch (pp.
51-88)onderzoek.W athetexegetisch onAmbo,Bilthoven,1971,167 pp.,j10,- .
Limbeck, M einrad - Die Ordnung des
Heils.- Patmos Verlag,Dûsseldorf,1971,
214 pp.,DM .28,- .
Link,Christian - Theologische Perspektiven nach M arx und Freud. - Kohlhammer,Stuttgart,1971,124 pp.,DM .8,80.
Luypen,< .# .M .- G od!GoddanklGodverd...!- Emm aiis,Brugge,1971,75 pp..
M etz,Johann,Baptist e.a.- Kerk tussen

derzoek betreft moet geconstateerd worden
daterop weinig pagina'sveelte veeloverhoop wordtgehaald:in 41pagina'seen aanta1van 12 wonderverhalen onderzoeken is

ietswatonmogelijk is.Hetisalsofdelezer
in een oerwoud van gegevens volledig de

weg iskwijtjeraakt.

Het homiletlsch gedeelte bevat wenken en
sugggesties voor de predikant,wanneer Mj
één van bovengenoemdeverhalen m oet
gisteren en morgen.- (Oekumene) Bosch over
eken.In deel2 overde Kindsheidsverhaen Keuning, Baarn, 1971, 152 pp., j8,
25, pr
1enwerd erop dezeplaatstelkenseen stukBF.140,- .
e van een preek afgedrukt.Daaraan kon
Ploeg O.P.,Proj.Dr.J.P.M .v.d.- Psal- j
me
n zien hoe men we1 en hoe men niet
men (tlm Psalm 443. - Romen en Zn., over
een verhaal kan preken.In dit derde
Roermond,1971,272 pp.,j42,50,b.i./39.

Robinson,John A.T.- Christeliike vr#- deeltje moeten wij dit illustratiemateriaal
heid in een tolerante maatschappii.- Ten missen;hetboekje wordt er vrijsaaidoor.
P.Beentjes
Have,Baarn,1971,270 pp.,j14,90.
Sperna W eiland,D r.J.- VoortgezetteO ri- P.Driiversen P.Hawinkels
entatie.- W ereldvenster,Baarn,1971,133
Job
PP.,/10,50.
Speyr,A drienne von - M arkus,Betrach- Ambo,Bilthoven,1971,127 pp.,/10,
-.
tungspunkte /fJr eine Gemeinschajt.- Jo- De figuur van Job is onsvaak niet anders
hannes Verlag, Einsiedeln, 1971, 736 pp., bekend dan uit uitdrukkingen als:zo arm
D M ./SF.45,- .
a1sJob:zogeduldija1sJob,eenJobstijding.
Uchelen,D r.N .# .van - Psalmen,deel1. Dat wiJ meestalnletm eer weten van deze
Callenbach, Nijkerk, 1971, 275 pp., m an komt, omdat men tot aan het einde
j32,50.
van de 19e eeuw de problemen die hetboek
Urs von Baltasar,Hans - In Gottes Ein- Job oproeptheeftwillen verdoezelen ofzelfs
satz le:ea.- Johannes Verlag,Einsiedeln, ondertafelheeftgeschoven.Dostojevskien
1971,114pp.,DM ./SF.7,- .
Kierkegaard behoren o.a.tot degenen die

FranzKamphaus

dediepteendejuistebetekenisvanhetboek
Jobhebbendoorgrond.Sindsdienkrijgtmen

D ewonderverhalenin deevangelies
(Van exegese totverkondiging,deel3)

Job isnamelijk een gedurfd,een revolutionair boek (p.102).Het maakt deeluit van

weeroog voorhetboek Job a1sgeheel.
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de zgn. W ijsheidsliteratuur, die ook uit aantalstudiesvan vooraanstaande katholieEgypte,BabylonenAssyriëbekendis(ach- ke (Kasper, Kirchgëssner, Lehmann) en
ter in het boek vindtmen teksten uitdeze evangelische theologen (P.Brunner, Panculturen,pp.110-121).DeWijsheidhoudt nenberq),dieeenjaargeledenin hetnu ter
zich bezig met de vraag: moet men alles ziele)ultstekende Duitse katholieke opinieover zich heen laten gaan;heeft de mens blad Publik reeds gepubliceerd zijn. Zo

zelf ook macht over de dingen die gebeu- goed a1s alle auteurs beleven de weigering
ren ofniet? De algemeneproblematiek van Van tenmi
nste Togen communie' a1s een
de Wijsheidsliteratuurzou men kunnen sa- vorm van wederzildse levende excommunimenvatten in één zin:hoe moet de mens catie.Bi
jnagemeenschappelijkeargumenten
in dewereld staan?
voorhettoelaten van deze Topen communie'
Vanuit dit oogpunt is Job geschreven; de zijn o.a.1)a1sallesacramenten isook de
centralestellingvan hetboek is:jelot,je Eucharistie een teken van hoop, dat ver-

li
jden hangtafvan jemorele gedrag (deze wi
jst naar het uiteindeli
jke gastmaal in
stellingwordtdoorde drievrienden van Job Godsheerli
jkheid;waarom zou dezehoop
verdedigd).Job zelf kan deze stelling niet niet betekend kunnen worden in een toeaanvaarden.Hi
jzegt:erisook een onver- laten van leden van anderechristelijkekerdiend lijden (p.100).
ken tot de eigen Eucharistieviering? 2)ls
Job isgescreven in devorm van een rechts- wederzijdse uitsluiting niettegen hetteken
geding:Job klaagt God aan (hfdst.3 en datJezuszelfgesteldheeftin zi
jn <eten en
29-31).Jobsvrienden pogen Job van zi
jn drinken metzondaars'? 3)A1smen elkaar
schuld te overtuigen mfdst.4 - 27).God steeds eerlijker erkent als echte <kerken'
antwoordt in de vorm van een repliek van JezusChristus(Vaticanum 11),waarom
(hfdst.38 -40).
zou men dan niet ook het nmbt in deze
Hetisbijzonderverheugend datdeze twee Kerken erkennen? 4) Als men elkaars

gerenommeerde vertalers het boek Job ter Doopsel erkent, is dan niet de volgende
handhebben genomen.Zijgaan uitvan de logische stap dat men elkaars EucharistieHebreeuwse tekst en metvreugde kan men viering erkent? Goed, men wi1 <intercomconstateren,datzijop éénversna(14:14) munie'we1onderscheiden van :intercelebrade gehele grondtekst intactlaten.A1s goed tie'a1s laatste stap naar eenheid.Lehmann
voorbeeld van hun vertaalkunstmoge ver- doetzelfseen poging om fopen communie',
meld worden de weergave van de naam a1s spontaan elkaar tot de communie toeJHW H door<DeOnuitsprekelijke',omdatin laten, te onderscheiden van tintercommude Joodse traditie totop de dag van van- nie',a1swederzijdse officiële erkenning van
daag de naam JH W H nietwordtuitgespro- elkaars Euchari
stievierinj.Maaralgemeen

ken (p.125).

achtmen de tijd rijp mlnstens deze fopen

Het boek opent met een goed lopende, com munie'toe te staan.

bijzondereaanspreekbare vertaling (pp.7 - Het tweede boekje is van geheel andere
88),gevolld dooreencommentaar(pp.91- aard:zoals de ondertitel al zegt,geefthet
127) waarm men alle gegevens kan vinden een docum entatievan watermom enteelzo(overtijd van ontstaan,compositievan het al gedaan en gezegd wordt inzake dit proboek,enz).
bleem .Eerst een aantal <meldingen uit de
Het is zeer de moeite waard om middels prakti
jk',vervolgensuitspraken vanwege de
ditboek in contactte treden metde échte
Job en zich in de problemen die hetboek
biedtte verdiepen.

P.Beentjes
S.Bachtu.A.

Tofficiële K erken'<stem men van theologen'

(die ongeveergeli
jkluidend zijn aan dieuit

het Publik-boekjejktenslotte het protocol
van een Duitsepogmg in Frankfurtom van

de wederzi
jdse fkerkbesturen'permissie te

kri
jjen in gemeenschappelijke Eucharistie-

Christen wollen #r eine Abendmahl viermgen eopen communie' toe te laten.
(Publik-Bëcher), M atthias-Go newald-ver- Opvallend - en misschien ook we1 een
lag,M ainz,1971,71 pp..

b
eetje begrijyeli
jk - is de gereserveerde
toon in deuitmgen van dezefkerkbtsturen':

Aljons Kirchgössner und HorstBûhler
lnterkom munion in Diskussion und
Praxis.Eine D okum entadon

men kan nog steedsnietkomen toteen min

ofmeerofficiëleqermissiein deze,zelfsals

deze nog geen offlciële fintercommunie'inhoudt.Op de niet-officiële fronten gisthet

Patmos-verlag,Dœseldorf, 1971, 164 pp., echtervan alle kanten.Beide boekjes roeDM .10,80.
pen de vraag op,ofmen de Geestnog lanTweeongemeenbelangri
jkeboekjesoverin- ger kan tegenhouden.
tercommunie. Het eerste boekje bevat een S.Trooster
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A1s een vis zichzelf zou kunnen beschou-
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wen,zegtFortmann,zou hijtoch eerstop
dekarvandevisboerontdekkendathijeen

waterdier Kwas'.Voordemensbehoeft niet

hetzelfdetejelden.Hoewelook demensis

Bloch,Ernst- Subiekt-obiekt.Erlöuterun- ingewikkeld ln natuur,groepsleven en sagen zu Hegel. - Suhrkamp, Frankfurt/ menleving,wordthi
j gekenmerkt door de
M ain,1971,525 pp.,DM .7,- .
kans op zelf-beschouwing.In steeds pregEnomiya,Lassalle,H .M .- Zen-M editatie. nantere zin isdeze faculteittotwerkzaam Ambo,Bilthoven,1971,191 pp.,/12,
50. heid gekomen.De eeuwen vanafde middelHabermas,Jûrgen und Niklas Luhmann eeuwen lieten nietslechtseen expansie zien

Theorie derGesellschajtoderSozialtechno- over de gehele wereld,doch tezelfdertijd
logie. - Suhrkamp, Frankfurt, 1971, 405 exploreerde de mens de kamers van zi
jn
PP..
psyche.De mensiszichzelf tegen het lijf
Janssens, P.- De politieke jilosojie van gaan lopen; met de nodige pret dan we1
Aron.- St.Aloysiushandelsschool, Brussel, 1971,48 pp..
Jaeger,Hans,- Heidegger und die Sprache. - Francke Verlag, Bern/M ûnchen,
1971,139 pp.,SF.16,50.
M itscherlich, Alexander - Thesen zur

met onpeilbaar verdriet. Het leven-spon-

de Westerse jilosojie. Delen I en II.-

deronsterfelijkheid op hethoofd hun om-

taan-weg ging daarbij plaats maken voor
het handelen-vanuit-zienswijzen-en-bedoe-

lingen. Dat versterkte zekere gevaren: te
vaak wordt nu eerst gehandeld - dokter
hoemoetik grootworden - nadathetweStadt der Zukunjt. - Suhrkamp, Frank- ten de weg heeft gewezen. En bovendien
furt/M ain,1971,150 pp-,DM .5,- .
ontstond er een nieuwe kans op algemene
Revel, Jean-François - Geschiedenis van machtvoorde wetersdie methetkroontje

Boom,Meppel/Denis,Borgerhout,1971,271 standers gingen africhten.De tyrannie van
en 274 pp.,BF.580.
deblanke zielen.
Ricoeur,Paul- Kwaad en bevrqding.- Fortmann ziet de westerse cultuur gekenLemniscaat,Rotterdam,1971,196 pp.,BF. merkt door alteveel verstandelijkheid en
255.
verdringing. In tegenstelling echter tot
Schweppenhöuser,Hermann,Hrsg.- Theo- Freudgeloofthi
jnietdathetverhaaldaardor < .Adorno zum Gedöchtnis.- Suhr- mee geschreven is.Evenmin neigtlli
jertoe
kamp,Stuttgart,1971,242 pp..
de weg uit hetlabyrint die M arx aanwees,
Thibault-Laulan,Anne-M arie- Lelangage tevolgen.Hi
jzietdeze denkerseerder a1s
et l'image. - Ed. Universitaires, Paris, ianalysators van verdringing'dan a1s crea1971,214 pp..
tieve vormgevers van de vrijheid.De weg
Warnock,G.J.- EnglischePhilosophieim naar die vrijheid toe lijkt hem vooralte
20.Jahrhundert.- Reclam,Stuttgart,1971, ontspri
ngen uitde schepgende zelf-ontle191 pp.,D M .7,80.
ding,alwashijten deze ln 1959 positiever
Ziggelaar,S.J.,August- Le physiden Ig- dan in zi
jn postuum uitgegeven colleges.
nace Gaston PardiesS.J.- Odense Univer- W ie de vergeli
jkende volkenkunde en de
sity Press, Odense,1971,242 pp.,D an.Kr. cultuurpsychologie op elkaar afgestem d wi1
8,30.
zien,mag deze <Exkurs'van de geleerde die

nog steedsvia zijn geschriften spreken kan,
H anFortm ann

nietmissen.
Th.deJong

W at is er metde m ens gebeurd?
Ambo,Bilthoven,19591,19714,60 pp.,

/5,50.

Enigetijd geleden overleed Han Fortmann.
Laatstelijk a1shoogleraarin Nijmegen,verwierf hi
j grote verdienste voor de verhelderingvan devraagstukken rond geestelijke
gezondheid en geloof.Zijn beschouwingen,

D .M .Taylor

Explanation and m eaning
Cambridge University Press,London,1970,
202 pp-,c10th 35/-,paper 15/-.

Een nietergbelangri
jk boekjeoverweten-

schapstheorie. H et vertelt niets nieuws,
gepubliceerd in diverse cahiersvan de Ka- maarergerisdatdeschrijvervaak nietof
tholieke Centrale Vereniging voor Geeste- maar half begrepen voorbeelden gebruikt.

li
jke Volksgezondheid,werden ondersteund Een enkelekeermaaktdathetwerkjehudoor zi
jn belezeV eid in de vergeli
jkende moristisch.
antropologie.

C.J.Boschheurne
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tegenstellingen tot uitdrukking komt wees Locher op de nationale consolidatie

alsvoorwaardevoorruimere ordeninj,zoDickens,A.G.- De Contrarejormatie.(Bibliotheek van de Europese beschaving)
Ten Have, Baarn,1971, 215 pp., j16,90,

a1sbijeen Verenigd Europa.Daarbilpast
dan weer zijn aandachtin rubriek 1 voor
hethistorisch relativisme.Gedegen a1s Lo-

cher altijd gewerktheeft,kan men aan de

hand van dezebundelzich laten voorlichten
BF.207.
Jedin,Hubert,Hrsg.- Handbuch derKir- om totscherper oordeelte geraken.
chengeschichte.Vl Die Kirche in der Ge- Th.deJong
genwart.1.DieKirchezwischen Revolution
und Restauration.- Herder, Freiburg/Basel/W ien, 1971, XXXII en 828 pp., D M . U schmidten T.Fichter
136,- .

Leonardo da Vinci- (Genie en wereld) D er erzwungene K apitalism us

assenkömpje in den W estzonen
Heideland,Hasselt,1971,287pp.,geïll.,BF. Kl
525.
1945 -48
Lortz,Joseph en Erwin Iserloh - Beknopte Klaus W agenbach, Berlin, 1971, 177 pp.,
geschiedenis van de Rejormatie.- Gott- DM .6.50.
mer,Haarlem,1971,320 pp.,j14,90.
Dr.Th.J.G.Locher

Geschiedenisvan Veren XJ:#
Universitaire Pers Leiden, Leiden, 1970,

337 pp.,j36,- .

ln ditboekjewordtmeteenzeeruitvoerige

literatuuropjave en voortdurend met veel
documentatle de volgende stelling gedeponeerd: indien men de Duitsers in 1945,
directna deZusammenbruch,hun gang had

latengaan,dan warendebedrijvengenatio-

naliseerd,of in ieder geval was de macht
Bundelverspreide geschriften van dr.n .J. over de bedrijven in handen gekomen van

G.Locher,hem aangeboden bi
j zijn af- dedaarinwerkzamearbeiders.Dewestelijke
scheid a1shoogleraaraan deRi
jksuniversi- geallieerden hebben datechter systematisch

teit te Leiden.
verhinderd.Reedsvoor decapitulatie waren
Het bespreken van deze afscheidsbundelis in vele bedrijven tBetriebsausschiisse' en
voor de recensent wat moeilijk,omdat hi
j <Betriebsrâte' ontstaan, m aar die werden
slechts bij hoge uitzondering iets zinnigs enkele dagen voor de capitulatie al weer
ziet in ditsoortcollecties.W anneer ik dat verboden. Gelijktijdig werd toen in het

nu zou gaanuitleggen,zou hetkunnen lij- westeneenvertraginjspolitiekjevoerdbijde
ken alsof met name de Leidse historicus,

toelating van een nleuwe Dultse vakbeweeens opvolger van onze allergrootste histo- ging.Nogheellangwerd verhinderd datdie
ricus, Jan Huizinga, model zou moeten zou kunnen gaan werken over de grenzen
staan voormi
jn wrevel.Ik laathetdusbij van de toenmalige zones heen. Aan de
dezemededeling.
werkgeverswerden dergelijke contacten we1
Deze bundel geeft in twee hoofdrubrieken t
jestaan. Daarnaast waren, onder veren een kleine slotrubriek studies over His- soe
chlllende namen,in allerleisteden en dor-

toriografieen Geschiedfilosofie (1),Slavica
(2) en Verzoening der Tegenstellingen (3).
Lochers proefschrift (1931) handelde over
de differentiatie en integratievan Tsjechen
en Slowaken bi
jhettotnationale uitdruk-

pen onmiddellijk na hetbinnentrekken van

aan de zienswijzen van voorgangers (Romein en Huizinga)en aan de opvattingen in
zi
jn vak (europëzentrischesGeschichtsbild).
Bi
j dat alles - hetgeen in verzoening der

nen zijn geweestdie als eersten 1osvan de

de geallieerde troepen <volkskomitees' gevormd.Dezevoerden in hetbegin een soort
eigen Duits bestuur,onder toezichtvan de

eallieerdenrmaarwerden op 6 juni 1945
king geraken van hun aspiraties a1s volke- j
ln dewestelljkezonesverboden.Dedenaziren.ln de rubriek Slavica vindt men vele fi
ceringsmaatrelelenvandebedrijfsradenen
korterebijdragen diehierop aansluiten (zo- van de commltees werden volgens deze
als die over de oost-westverhouding in de schri
verssnelweer ongedaan jemaakt.In
Europese geschiedenis).De eerste rubriek hetoj
osten konden beideinstantlesveellankwam totstand uithetdocerende werk van gerblijven bestaan.Om op dezewijzehet
Locherte Leiden.Een Mstoricusdie de a1- kapitalistische systeem in het westen een
gem ene aspecten m oet behandelen, raakt kans te geven zouden hetook de Am erikacontrole-raad in hun zone een politiek gekleurde, d.w.z. federalistische, bestuursorganisatie opzetten.H adden de geallieerden
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niet ingegrepen, dan was volgens deze regering.Nietmindermerkwaardig zi
jn de
schrijversinhetwesteneen soortvanraden- blikken die onsgegund worden op de hourepubliek van het oude stempel ontstaan. ding van Bismarck (die niet om persoon-

Indien zij gelijk hebben,dan hebben de li
jke,maarom politiekeredenen deKulturAmerikanen we1 zeer grote invloed gehad kasapfvoert)en dehouding van pausLeo
op de hele na-oorlogse geschiedenis door XI1I.En daarbijdemerkwaardigeovereenditingri
jpen.M eteen Duitslanddatuitzich kom sttussen beide personen die in de uitzelfsocialistisch wasgeworden,zouden ver- voering van hun verzoeningspolitiek gehinhoudingen zoalsdie nu bestaan nooit heb- derd worden dooreen omgeving welke zelfben kunnen kom en.
standig doorwerktin een eigen richting.

Hoedatzij,iniedergevalzi
jndegebeurte- De beyerking toteen klein gebied en een
nissen uit deze jaren,zoals ze hier gesteld kortetljd bli
jkteen stuk levendigegeschiedworden, ook in ander opzicht van belang. schrijving mogeli
jk te maken.De vragen
Vele schrijvers,o.a.Adorno,stellen alleen naar hetwaarom van al die houdingen en
de nazi-tijd verantwoordelijk voor de in standpunten worden echter te weinig gewezen a-politieke houding van een overgrootdeelvan hetDuitse volk.Hetfeitdat
spontane politieke acties in de eerste twee

steld, laat staan beantwoord.
M arcelChappin

jaar van de bezetting vooreen belangrijk
deelna korte tijd weer ongedaan werden L.F.C.Turner
gemaakt,heeftdaarmeezekerook temaken.

OriginsojtheFirstWorld War

De politieke kernen die er gedeeltelijk al Edward Arnold,London, 1970,120 pp
.,
waren tijdensdenazi-tijden dieonmiddel- krtn.,70 p..
lijk na debinnenkomstvan de geallieerden
onstonden,hebben geen kans gekregen uit

heen Fritz Fischer's boek
te jroeien toteen in het volk verankerd I'ntlrif1f961nacvherscder
W eltm acht'. Dit werk
polltiek instrum ent.
C.J.Boschheurne

ChristophW eber

vormt nOg steedseen voorwerp van controVersen,Wegens de forse stelling dathetkei-

zerli
jke Duitsland Op niet minder uit was

dan op de verovering van de wereldheer-

Kirchliche Politik zwischen Rom,
Berlin und Trier 1876 -1888.
Die Beilegung des preussischen

schappij;het istevens een aanzettotnieu-

Kulturkamples

discussie met Fischer en ziln school geeft

we studie wegens de doorbreking van de

traditionele diplomatieke geschiedschri
jving

over de EersteWereldoorloj.Duideli
jk in

(Veröffentlichungen der Kommission fiir Turnerin zijn beknopte boek een overzicht
Zeitgeschichte beider Katholischen Akade- van de voornaamste gebeurtenissen van de
miein Bayern.ReiheB:Forschungen,Band laatste jaren,raaanden en dagen voor de
ste W ereldoorlog. Een grote nieuwe
7), M attMas Grunewald-verlag, M ainz, Eer
visie wordt niet
1970,198 pp-,D M .30,- .

Gebruikmakend van niet-geyubliceerde
bronnen geeftschr.onsde geschledenisvan

ontwikkeld; alleen een
overzicht,waarin op basis van zeer recente
literatuur Fischer op naeerdere plaatsen
weerlegd wordt. Het meest kenmerkend

hetbisdom Trier over de Jaren 1876-1888. voor dit boekje zi
jn de opmerkingen van
Door zich tot één bisdom te beperken en schrilver - professor in de geschiedenis

nauwkeurig de ontwikkelingen na te gaan, aan het'RoyalM ilitary College ofAustradooralle betrokken personen tebehandelen lia'- over de verwaarlozing totnu toe in
en de onderlinge verhoudingen te doorlich- de studies van de strategische i
mqlicaties

ten kan een duideli
jk beeld verkregen wor- van de militaire qlannen en de lnvloed
den van watde Kulturkampfnu eigenlijk daarvan op de polltieke beslissingen. Een
betekend heeften hoe een oplossing gevon- puntdat inderdaad verderuitgewerktmoet
den kon worden.Aandachtheeftschr.voor worden.
dekerkelijkegezindheidvanbetrokkenpre- W ie een kortoverzichtwi1hebben van de

laten,immers de strijd om de orthodoxie onmiddellijkevoorgeschiedenisvan de Etrspeeltook mee.Opvallend is de geweldige

ste W ereldoorlog,kan hetnodigevinden in

machtdiedestaatoverdeKerk heeft(o.a. dit boekje. Daarnaast is het een tussendoor het benoemingsrecht van de koning ti
jdsverslag van destand van zaken in de
voor talrijke kerkelijke functies), ook al controverse over de oorsprongen van die
zonderde mei-wetten van 1873,die totdoel oorlog:in devoetnoten komt men immers
hadden de Kerk geheel ondergeschikt te veel recente studies tegen.
m aken aan de politieke aspiraties van de M arcelChappin
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van Narr veroorzaakt door een specifieke
opvatting overde relatie tussen wetenschap
en de toepassing van de resultaten.De re-

j

Parker, Elisabeth - Britain in a Divided
Europe1945-1970.- W eidenfeld & Nicolson,London,1971,316 pp-,f 3,50.
AprilCarter

The PoliticalFàeory ofAnarchism
Routledge& Kegan,London,1971,118 pp.,
f 1,50.
S'sterwildoor deze bondige studie van het
anarchisme Tdemonstreren dat de anarchistischeideeën directverbonden kunnen worden met de meer orthodoxe concepten en
bekommerissen vandefdklassieke''politieke
theorie,en verband houden metde andere

sultaten van het sociaal-wetenschappeli
jk

onderzoek zouden voor zich zelf spreken,

wetenscha? isbovendien in dezeopvatting
waardenmj en ditgeldtevenzeervoor de
toepassing van de gevonden resultaten.Bovendien wordt de democratische ideologie
uitgehold,doordatmen meentdatde demo-

cratie beperkt zou zi
jn toteen aantalgedrags- en spelregels waaraan,willen poli-

tiekepartijenaansyraakmakenophetetiket
democratisch,zijzlchmoetenhouden.Hierdoor ontneemt men de democratie haar
waarden en substitueert men hiervoor gedragsregels, waarmee belangengroepen en

partijenhun fpolitiekespel'spelen.

politicibeheersen alleen de formele degrotepolitiekestromingen'(p.105).Hiermee De
moc
ratischeregels,maarzi
jweten nietwat
wordt duidelijk aanjegeven dat men het
anarchismewi1bevrilden van hetdiskrediet te doen methetgeen de democratisch mon-

ige burgera1szijn aandeelin hetbestuur
waaronderhetno! altijdgebuktgaat.Van- d
v
a
uitditstandpuntlshetboekje lezenswaar- n zijn maatschayyijopeist.
dig.Inderdaad:hetanarchismezitvastgeankerd in een traditioneelpatroon en isbeslist
niet de ludiek-betekenisloze of chaotischgratuïete beweging waarhetvoordoorgaat.
Aanvaardt men dit of is men daar reeds
vooraf van bewust,dan za1het tekortvan

Mede daardoor zlln de politieke parti
jen

ook niet opgewassen tegen de gevaren die

h
et democratische systeem bedreigen. Zo
ontstaateen democratle zonderdemocraten.
Het S.E.D--regiem,ja het bestaan van de
DDR a1szodsnig,heeftertoebi
jgedragen,

hetwerkjedeste schri
jnenderopvallen:n1. volgensNarr,dat de SPD en de CDU a1s
e grootste partijen de ideologische verhetgebrek aan omschrijvingvan hetunieke d
en originele karakter van het anarchisme. schillen nivelleerden.Zo werd het ontstaan
Het unieke doen samenvallen met hettra- van een alternatieve linkse beweging ernstig
ditionelelijktin hetgevalvan hetanarchis- belemmerd.

menog altild vrijmoeilijk.M aarhetboekje
is prettig om te lezen en overzichteli
jk en
za1 waarschijnlijk goed aankomen bijhen
voor wie het bestemd is:de meer klassiek
geörienteerde lezer.
EricDeKuyper

W olj-DieterNarr
CD U -SPD
Program m undPraxisseit1945

Het bestaan van een werkeli
jk stabiele democratie in de Bondsrepubliek iszeer problematisch, omdat de formele methoden
van de democratie versleten worden voor
de democratische ideologie zelf.
W anneermen b-v.a1spoliticusrusten orde

in iedere socialesituatiea1shetbelangri
jkste uitgangspunt kiest, dan is het onwaar-

schijnlijk dat deze politicus en zijn partij
zich we1 kunnen aanpassen aan de m aat-

schappeli
jkeveranderingen.Partijenmeteen

Kohlhammer Verlag,Stuttgart,19702,
dergelijkuitgangspunthebben op z'n minst
327 pp.,DM .29,- .
weinig contactmetdemaatschappi
jen met
W olf-Dieter Narr is een bekend W estduits dedaarin voorkomende en vaak zeernood-

?oliticoloog,die bi
jzijn analyse van poli- zakelijke conflictsituaties.
tleke problemen een synthese trachttevin- Natuurlijk wordt er we1beweerd dat het

den tussen deneo-marxistischeuitgangspunten van de Frankfurterschule en de positivistisch-behavioristische uitgangspunten van
de Anglo-Amerikaanse wetenschapstheorie.

In zijn voorwoord bi
jzijn analysevan de
belangrijkstepolitiekepartijenindeBondsrepubliek,de SPD en CDU! wijst hi
j het

uitgangspunt in de democratische samenle-

vingjuisteenzo grootmogelijkeconsensus
onderdeburgerszou moeten zi
jn overpolitieke doelstellingen.M aar deze consensus
kan alleen dan bestaan wanneerersprake is

van een gemeenschappelijk maatschappeli
jk

sociaal kader, waarbinnen zich het leven
van de burgers voltrekt. En dit kader is
nvoudig niet aanwezig binnen een neopolitiek gebaseerd op een ideologie voorbi
j ee
zou zijn.De opvatting datheteindevan de kapitalistisch systeem.
ideologiegekomen is,wordtnaardemening F.Nieuwenhof

idee van de hand dat hettildperk van de
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LITERATUUR

Drama und Klassenkampj
s.466,M .14,40.
Friedrich Albrecht

Reinhold Grimme und JostHermand- Ba-

DeutscheSchriftstellerin der

tur.II.1971.- Athenëum,Frankfurt,1971,
313 pp..
Bekaert, Piet - Amarillis. - Sonneville,
Brugge,1971,92pp.,BF.105.
Buck,Theo - Brechtund Diderot.- Niemeyer,Tubingen,1971,152 pp.,DM .24,- .
Camus,Albert- De vreemdeling.De val.
De rechtvaardigen.- Heideland, Hasselt,
1971,413 pp.,BF.260.
Decorte,Bert- Kortom.- Orion,Brugge,1971,188 pp..

s.669,M .15.
Aufbau Verlag,Berlin /W eimar,1970.

sisJahrbuch /l
'
Jr deutscheGegenwartslitera- Entscheidung

Deze beide boeken behandelen een aantal

schri
jversdieeen ro1speelden in dearbei-

dersbeweging in de periode van W eimar.

Zijlaten zien hoe deze richting onder de

kunstenaars zich ontwikkelde ledeeltelijk
a1s consequentie van een strom lng die al

sinds1910aan tewijzenwas,anderzijdsa1s
antwoord op de identificatie van verreweg

Demets,Gilbert- AleksanderSolzjenitsyn. hetgrootste deelvan de Duitse schri
jvers,
Orion,Brugge,1971,54 pp..
Dyserinck,Pierre - AlsEngelsraaigras.Orion,Brugge,1971,328 pp..

Florquin, Joos - M #n Streuvelsboek. Orion,Brugge,1971,189 pp..
Holroyd,M ichael - Lytton Strachey and
the Bloomsbury Group.- Penguin Books,
Harmondsworth,1971,400 pp.,f 0,50.
Luiting, Ton - PaulDe Vree.- Orion,
Brugge,1971,147 pp..
M artens, Gunther - Vitalismus und Expressionismus. - Kohlhammer, Stuttgart,
1971,307 pp-,DM .59,- .

M errijield, Doris Fulda

daar onder zelfs Thomas M ann, met de
imperialistische-wilhelmische staat in de
laatste maanden van 1914.Brechten Toller

zijndetweedieinheteersteboekhetmeeste aandachtkrijgen,naasttalrijke anderen.

Hettweede werk beperktzich in hoofdzaak
totde bespreking van Becher,W einert,Anna Seghers en Heinrich M ann.In ditwerk
wordt ook vooralaandachtbesteed aan de

politiekeuitingenvan dezeschri
jvers.Inhet

werk van Këndler worden de werken van

de schri
jverszelfmeergeanalyseerd.Toch

zou men naast beide werken behoefte heb-

Das Bild der ben aanbloemlezingen overdeze schri
jvers:
Frau beiM ax Frisch.- Becksmann,Frei- dieietsomvangri
jkerzi
jn dan diewelkebiJ
burg,1971,151 PP.,DM .18,- .
M essens, M aria
siurrath.
Orion,
Brugge,1971,188 pp..
Pleysier,Leo - M irliton.- Orion,Brugge,1971,112 pp.,BF.110.
Poesiealbum 51 - Christian M orgenstern.
Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 32
PP.,90Pf..
Remoortere,Julien Van - De witte man.
- De Clauwaert,Leuven,1971,43 pp., BF.
50.
Schau,Albrecht- M axFrisch.Beitrögezu
einer W irkungsgeschichte.
Becksm ann,
Freiburg,1971,360 PP.,D M .39,- .
Schepens,Luc - Kroniek van Stijn Streuvels.- Orion,Brugge,1971,168 pp., geïll..
Schouwenaars, Clem - Een krans om de
maan.- Orion,Brugge,1971,231pp..

W aqenbach in de BRD verschenen.Deze

schrl
jvers,die vaak beschouwd worden a1s
expressionisten,staan misschien toch feite-

lijk naast deze beweging.Het is echter de
vraag ofhetzo eenvoudig is a1sdeze beide

auteurszeggen,namelijk datzijnietsanders
zijn geweesta1s representanten van het socialistisch realisme in Duitsland en wegbereidersvan de letterkunde van de DD R!
C.J.Boschheurne
M arianneKesting

Entdeckung und D estruktion.
ZurStrukturum wandlung derK ûnste

W .Fink,M iinchen,1970, 344 pp.,
DM .16,80.
Smet,Prosper- In hetpartiilokaal.- De
Clauwaert,Leuven,1971,166 pp., BF.160. PaulK.Kurz
Wilderode,Anton VJDZen Fi1D eRidderUbermoderneLlteratur
Dier-bare poëzie. Orion, Brugge, 1971,
3.Standorte und D eutungen
122 pp..
Wilderode,Anton van - Het groot jaar- J.Knecht,Frankfurt,1971,280 pp..

gc/#tfen:/ek.- Orion, Brugge,1971, 498
pp..

M .Kesting trekt erop uit om na te gaan

534

Boekbespreking

welk hetondtrscheid istussen de kunstop- vom 19.Jahrhundertbis zur Gegenvattingen en -prakti
jk van deeeuwwisseling
en nu en waarom datdan isopgetreden en wcrf
waarom zo.Zelf geen ontdekker,meer een J.B.M etzler,Stuttgart,1971,438 pp-,
nuttig archivalist, brengt ze tendensen en DM .20,- .

behoeftenorgnnisch bijelkaaren suggereert
doormotieven tetonen.Dooreen eigenlijk Zelfsbi
jderuime omvang van de(Amerivluchtig maar in de essentialia keurig beeld kaanse) reader is hetimmense thema van
van b-v.A.Schnitzler,H.von Hofmanns- de kunstsociologie alleen eenzijdig voorte
thal,A.Holz en F.W edekind,aangevuld
met de spanningsrelatie Brecht-Diderot en
Brecht-symbolisten,weetze de revolutie in
roman en theater voor te stellen a1s een în
zich sluitende evolutiebeweging:de gewantrouwde feitenwereld wordt opgegeven, de

stellen.ln6afdelingenjegroegeerd(vormen

en stijlen;kunstenaarsm carrlèreeninrol;

distributie en beloning;bemiddelaarsen publiek; methodologie; geschiedenis en theo-

rie),bieden desamenstellerseen staalkaart

van het laatste decennium inzake opvattinalledaagsewerkeli
jkheidwordtaan kantge- gen, inzichten en bevindingen.Hetvoordeel
schoven?de mens treedtover zijn grenzen van een zo ruim mogelijkspectrum (methoheen,d1e van het genre maar ook die van dologisch bij A. Toffler, G. Huaco,A.
de mens zelf.Het resultaat:de kunst zelf Kern, N. Nostrand, R. W ollheim en L.
is een grensfenomeen geworden.
Goldmann;historisch-theoretischbi
jJ.BarP.Kurz bundelt nogmaals zijn verspreide nett,K. Clark, J.Dewey,J. Bensman/1.

opstellen.A1sMjafsluitendeportretten m ag Gerver,R.Poggioli,Q.Bell,A.Leepa,H.
componeren (H.Bö
# 11,F. D ûrrenm att, G. Duncan en W .Abell)wordtgeïmmuniseerd
Grass,U.Johnson)ishijuiterstknap,vin- door de tegenstellingen.Een lacune is het

dinjrijkindeflitsformule,happi!naarafo- weglaten van de ideologisch-principiële

ristlsche slogans,in staatom trivlaaldagbe- standpunten,zodathetboek een (indruk-

lang te onderscheiden van wezenlijke bi
jdrage. W anneer hij zorgvuldig tracht te
ausculteren naarietste eenzijdige themata
(ishetuitmetdechristelijkeliteratuur'
?,het
priesterbeeld in de moderne roman,de hui-

wekkend)nmalgaam van pragmatische optiesblijft.
Van pragmatisme heeftde Duitse opstellen-

bundelgeen last/hijbarstdanweervan de
i
deologische jell
jkhebberij.Alle medewerkers stellen zlch marxistisch op; waar dit

digeJezusroman),dan gaatzijn behoefteer
weleensmetzijn analytisch apparaatvan- bijB.J.W arneken,G.K.Pallowskien M .
door.Oypervlakugen onzorgvuldigzijnde Pehlke tot onverdraaraam-hard-schreeuwvlugge slgnalementen van de nieuwste literaire tendensen en een al te pedagogische
situering van de <vreem de'fenomenen:beat,
pop,underground.
C.Tindemans

se verkondiging leidt,slagen Th.M etscher,
V.Hahn:H .Hartweg,H.A.Glaseren 0.
Hansen m kturige demonstraties van een
doctrinair uitgangspunt. Dat neemt de
moeizame basis van hun dogmatisme niet
we
g;bijdepoginjen om tot een inhoudsbepaling van politleke relevantie van litera-

tuur te komen,blijktde taalcommunicatie

TheSociology //Art& Literature:

enkelnog geduld te worden a1s agitatie en
didacticisme.Daarom wordtstorm gelopen
tegen A.Hauser,N.Figen,zelfsE.Bloch,
en de hele structuralistische school.
Het gehalte van het werk wordt volstrekt

A Reader

uitgeschakeld;estheticablijkteen(toevallig)

M ilton C.Albrecht,JamesH.Barnettand

M asonGrf
//,Ed.
G.Duckworth & Co.,London,1970,
752 pp.,f7,
50.

onderdeelvan de politieke economie.Pro-

Literaturwissenschajtund Sozialwissenschajten

De Boheme wordtdan weeraangepaktmet
een gemengde methodiek,zowelmaatschap-

Grundlagen und M odellanalysen

pij- a1s kunstanalytisch. S. slaagt echter
voorbeeldig in hetvinden van bepalings-en

J.B.M etzler,Stuttgart,1971,448 pp.,
DM .26,
-.
H elm utK reuzer

gedragscategorieën,die hijuitdruktin een

letarisch bewustzijn wordtuitgedruktdoor
burgerlijkeintdltctuelen.

driedubbeletypologie,in een analysevan de

maatschappeh'jke (deslintegratie en in een
codificerende synthese van de politieke

D ie Boheme.A nalyse und Dokumen- bases en utopieën.
tation der intellektuellen Subkultur
C.Tindemans

535
THEATER

Boekbespreking
Fransetheater.Projectregisseur,zondervasteverbintenis,heefthi
jdetaaiemoedalleen

aan zichzelf te werken: geen dominantie
van het woord, geen psychologische conEricBentley - Brechtheute.Brechttoday. stm ctie,maar scenisch spel,dynsmisch ge- At
henëum,Frankfurt,1971,204pp.,DM . baar,zonder beheerste stilering,een plas28,- .
tisch geheel in een fysisch theater. Deze
Carpenter, Charles - Bernard Shaw and zelfopbouw is nietaf,gaatbestendig door,
the art 0/ destroying ideals.- University in zelfbepaald ritme.En daarom komt dit
ofW isconsin Press,M adison,1969,262 pp., boek toch we1 te vroeg; daarom moeten
beide auteurseindelooslyrisch doen om het
$10,- .
Jan Fabricius.Deman en zl
yn werk.- Van volume te bereiken.Welgemikte schoten op

Gorcum,Assen,1971,467 pp.,j24,50.

hetFransetheateren hetkoket-onbenullije

Jens, Walter - Die Formen der griechi- sent
iment waarmee de vedettencyclus m
schen Tragödie. - Fink, Miinchen, 1971, standwordtgehouden,dragenweinlgbijtot
450 pp.,DM .78,- .
hetvitale imago van Lavelli.

Jorgensen,Paul#.- Our naked /rlflffez. F.Kourilsky kentongetwijfeld hetAmeri-

Califoria University,Berkeley,1971,234

PP.,$7,
50.

Kaiser,Herbert - Der Dramatiker Ernst
Barlach.- Fink,M ûnchen,1971,225 pp.,
DM .38,- .
Kattan,NJ7- - Le rleletle théâtral.Denoël,Paris,1971,183 pp..
Peer Gynt. Ein Schauspiel aus dem 19.
Jahrhundert.Dokumentation derSchaubûhnen-inszenierung Berlin 1971.- Hentrich,
Berlin,1971,148 pp.,geïll..

kaanse theater, en zeker ook dit vreemde

?oppenstraattheater;bijqevolg isderustige
lnformatie,de strikte feltenverzameling erg

roed.Tegelijk (envastnietintweedeorde)
is dit theater ook een gedngageerde bewe-

ging;dezebasisheeftS.'
ssympathieen zij
concentreertzich op deze anti-Amerikaanse
activiteit. Daardoor komt het esthetische

gehalte,de persoonlijke vorm- en begrips-

geving van dit gezelschap in het gedrang.

VoorS.isdezaak kenneli
jk bekeken,a1s

Shaw,LeroyR.- Theplaywrightand the ereen boodschap in steekt;dekwaliteitvan
hi
storicalchanqe.- UnlversityofWiscon- hetoverdrachtsmedium wordtietsbijkomsin Press,M adlson,1970,183pp.,$6,50.

stigs.Zo breng je gegarandeerdhettheater
om hals.
C.Tindemans

HeinrichBöll

M elaatsheîd
een toneelstuk
GeorgeRowell
Victorian D ram atic Criticism
Ambo,Bilthoven,1971,70pp-,/6,90.
-.
M eer bezig met ziln eigen probleem i.
v.
m . 372 pp.,(UP 409),f4,

de kerk dan methetprobleem van dekerk, Kenneth Richards and Peter Thomson ed.
brengtBö11hierhetpriesterschap en -ambt
op de scène.Over de vraag waar Bö11 de Essayson N ineteenth Centuo British

priesterzietstaan,isgeen twijfelmogeli
jk. Theatre
M aar moest dat nu zo'n verouderde dra-

matischevorm krijgen?Praattoneel.
C.Tindemans

195 pp.,f2,
30.
M ethuen,London,1971.

Dominique Nores etColette Godard

VanLeigh Hunt(1807)totDesmondM acCarthy (1914)chronologisch,en van W .M -

Lavelli
Christian Bourgois,Paris, 1971,285 pp-,
FF.23,70.
FrançoiseK ourilsky

Le Bread and PuppetTheatre

cher tot A.B.W alkley kwalitatief, bevat

deze uitzonderli
jk-goede bloemlezing de
aandacht,de kennls,de commentaar en de
haatliefde van 18 critici.Nergens staan de

auteurs zelfstandig te pronken;altijd zijn
zi
j instrumenten van en voor het theater,
staan zijgekarakteriseerd in hun enige op-

La Cité,Lausanne,1971,278 pp.,FF.24,- . dracht:begeleiding van het actuele theater
in alle denkbare aspecten.SamenstdlerRoSedert 1963 (voorstelling W .Gombrowicz' we
dellac
ne
teur
emt
s(
d
tez
nera
ij
sk
pe
eceteu
nwa1v
soho
oroi
f
nd
dsi
tv
ui
kk
due
en:
le

Suwel#k)valtdeArgentijnseregisseurJorge Lavelliniet meer weg te denken uithet

prestaties met langzame groeinaar de en-
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semble-idee),hettheater en publiek (klas- mojeli
jkpanoramaen eenzo diep mogeli
jk
sentheaterl),het drama (niet zoveel zaaks, inzlcht te bieden.D aarom ook wordt min-

toch oygedeeld in melodrama,societystuk, der Ibsens dramatische betekenis in het

komedle,de komstvan Ibsen,Shaw en het licht gesteld, maar alleen lbsen a1s mens;
nieuwe drama), naast de onbeschrijfbare van daaruitmoetdan de auteureen andere,
Britsevormen van pantomime en musichall alvastvolledigerverklaringkrijgen.Datge-

en reflectiesvan de criticusoverzijn vak.
Opvallend is daarbijdat,zoals hetBritse
theaterbi
jaanvangenslotvan de19eeeuw
op zijn bestwas,ook de criticivan deze
extremeti
jdperken (Leigh Hunt,C.Lamb,

beurthetdiepstin hethoofdstuk Portrait0/

the Dramatist as a Young Woman.Hierin
argumenteert S. overtuigend dat de echte
Ibsen niet in de nostalgie van een groots
leven zoals dat van Peer Gynt heeft geleW .Hazlitt,G.H.Lewes voor het eerste, gen,maar in hetstille titanisme van Hedda
C.Scott,W .Archer, G.B.Shaw,A.B. Gabler: een gevangen dier, ontroostbaar
W alkley,C.E.M ontague en D.M accarthy wraakzuchtig,uiteindelijk zonder de moed
voorhetlaatste)zich afzetten tegenhetzo- om gezin en bewonderaars te verlaten,een
we1theatrale a1s kritische vacuum van de huisbakken tiran met vreemde ideeën over
middeneeuw. En, naast het professioneel de wereld daarbuiten,verterend van verlanbelanqrijke verschijnseldatde theatercriti- gen naar de verlossende wensdroom.
cus nlet langer een anonieme stem blijft C.Tindemans
maar een individu-met-gezag wordt,getuigen aldeze auteursvan hun dubbelerelatie
tot hettheater:om wathet andermaalniet Robinskelton

blijkttezijn en om wathetpersebehoort
The W ritings 0/ J.M .Synge
te zijn.

Een gelukkileaanvullingvan dezekritische 190 pp.,BF.315.
anthologie zl
jn deEssays(teksten van een

symposium en daardoor we1heelerg hete- J.M .Synge and hisworld
rogeen);zi
jzi
jn alle theater-historisch (het 144 pp.,BF.256.
thee
h
a
t
e
r
z
e
l
j
h
etdrama,endeShakespearesand Hundson,London/Denis,Borrontdekkmg),op details gerichtom tot ngerahme
out,1971.

een globaal panorsma en dus constante
kenmerken te kunnen komen.Toch wordt De 100egeboortedag van J.M .Syngeheeft
de vraag nietweggenomen of de hardnekkige pogingen tot een zo integraal moge- Syngeloog R. Skelton de gelegenheid tot
weewerkjesbezorgd.Eigenlijk vormen ze
lijke reconstructie (tot de individuele op- t
n geheel,waarin heteerste ingaat op de
voering toe)tekomen,nietalleen nietmo- ee
hematische en literaire waarde,hettweede
geli
jk zijn maarmeerzelfstotenigemeer t
p de biografische waarheid. Uiteraard
waardevolresultaatkunnen komen dan een o
overlappen beide aspecten elkaar en hetis
archeologisch fragmentarisme.
voor de lezer tenslotte een filne beloning
C.Tindemans
aan het einde van het leesavontuur inte-

Henrik lbsen.Vol.3.

graalbekend te zijn methetsubject.S.is
niet uit op een reddingspoging (hoeft ook
niet), evenmin echter op een geldiger verklaring van Synges waarde vandaag.Hij

1906

organischelijn van groeienbloeiaan.Wel

M ichaelM eyer

cheidt echt toch te methodisch het ene
The Top 0/a Cold M ountain 1883- swe
rk van het andere en geeftte weinig de

RupertHart-Davis,London,1971,367 pp., beklemtoonthi
jterechthettaalidioom van
E 5,50.
Synje,nietom de toch we1watpijnWke
poglng het Gaelic op te vangen in keurig
M etdit 3e deel(bekroond met de W hit- Engels,we1om devoedingsbodem,de taalbread Literary Award 1971; voor deel 1 i
ronievan deIerseylattelander:geen intelcfr Streven, aug. 1968, voor deel 2 nov. lectualistisch spelletle maar de waarachtige
1971)sluitS.zi
ln imposantelbsen-biografie uitdrukkingvan de volksmenstegenovereen
af,de meestvolumineuzevan reedseen hele Nzereld onl zich heen. Ook de prachtige
reeks.Ook dit3e deel* 1 allereerstvertel- vrouwenstudiesvan deze ziekeli
lke en schu1en wat er in ditleven is gebeurd;nauw - wo zonderling worden rechtvaardig uitgetekeurig volgthij alle levensmomenten,van kend.Hetbiografische boek isvooralfotoDe wilde eend tot aan Ibsens dood.Nooit grafisch en documentair opgevat,vrijon-

wordthetanekdotiek,alti
jd zijn hetuiterst persoonlijk maar nuchter-onthecht.
gedetailleerde vtrhalen om een zo brted

C.Tindemans

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 zel
f nooit kan verzamelen.
Feiten en meningen doethetvooru!
-

VOLLEDIG:
Feiten en meningen volgt hetbinnenlandse politieke,sociale,
culturele en economische I
even 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 rubrie-

ken.
BRUIKBAAR:

u krijgteen 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,duideli
jk een bruikbare informatie.

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,
melvermelding,,FeitenenMeningen1971(Sch.C.)''.

Wenstumeerinlichtingen? BeIonsop nr.(050)399.51of399.52.

O rion-Desclée De Brouwer

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G raoht 24a, Utrecht

HOGER INSTITUUT VOO R GRAFISCH ONDERW IJS
Oude Houtlel38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-BroedersvandechrlstelijkeScholen
EXTERNAAT

INTERNAAT
speeialisatie t Typograaf,Linotypist,Offset- Diep- en Zeefdrukker
Monotypist,Typodrukker.Chemlgraaf,Boekbinder,Grafieker
seholing : LqgerSecundair Technische School

Aanvaarding in le jaar: na 6e leerjaar Lagere School
in 2e jaar: na le jaar humaniora of 1e jaarLST
in 3e jaar: na 2e jaar humaniora of 2e jaarLST

HogerSecundaireBeroepsschool - HogerSecundaireTechnischeSchool

IndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4* humaniora,3e middelbare of LTS

HogerTechnisch onderwljs (Graduaaten Technisch Ingenieur)

Aanvaarding na HST ofvolledige humaniora met ofzonderexamen

D E S P E C TA T O R
Eenweekenduitgavediepastbijuw standingenculturel
eontwikkeling

Weekendbijl
age
##De Nieuwe Gids'' - :,De Antwerpse Gids'' - ,,Het Volk''

Inschri
jvingsmodaliteiten peradres:
Koningstraat 105,Brussel

Forelstraat 22,Gent

N.V.SCH EERDERS van KERCFIO VE'S
VERENIG DE FA BRIEKEN
ST.-NIKLAAS
SV K
SVK
SVK
SV K
SVK
SVK

TEL. (03) 76.35.03
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Strangpers-en handvorm gevelstenen
Geglazuurde gevelstenen
Holl
e Fertvloeren
Marbrabeltegels
Trappen in marmermozaiek

M eisl
'e,
W i1je een beetje van je vreugde geven can de
zieken die je nodig hebben en op je wcchten?

V erpleegster
za1je zijn ...
Alde inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOGER TZCHNISCH INSTITUUT VO OR VZRPLZZGKUN D:

Capucijnenvoer,39- LZUVZN - Tel.016 l281.21

N O R M A A LS C H O O L
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eidsters

C R O M BEEN
Leeuwstraat 1 9000

GENT - Telefoon 09/25.55.51

Sedert 1870 Iegtde

Firm a M .H.Lum m erzheim & oo.
-

107.Zeeschipstraat,Gent -
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laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
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in industriële scheikunde

Voorjongens en meisjes
Deschoolbeschiktovereen pedagœ

P.V.B.A .

LAAGEIND 3

technisch ingenicur
in de industriële scheikunde
technisch ingenieur

STABROEK

TELEX 33.062

gie voorjongens.
De meisles kunnen volledig pension
nemen in een meisles-home.

,,!/itsympathie''

BEKAERT
Z&vevegem

S ink- reqoriRecolleqe
HUNDELGEMSESTEENW EG 81 LEDEBERG

TEL.25.63.48

OUDE en MODERNE HUMANIORA
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jsmetafdelingente GENTBRUGGEenMELLE (Vogelhoek)
INTERNAAT

HALF-INTERNAAT

EXTERNAAT

Alle inlichtingen en inschri
jvingen Tel.(09)25.63.48

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
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eiding tottechnisch ingenieur
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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 STREVEN zou Iezen aIs hijhet
voldoende kende.Praat U er m et hem eens over .

W ijwillen ook altijd een proefnum m ersturen.

=

-

-

Personalia
Inca, afkorting voor 'Informaciones sobrc Chili
y America I atina', de naam welke een groep
van vijf mensen (twee Canadezcn, een Italiaanse,
een Chileen en een Belgischc) zich gegeven hebben: vanuit Chili willcn zij hun rcspcclievclijke
landgenotcn achtergrondinformatie verschaffen
over Chili en Latijns Amerika. Adres: Casilla
5394, Santiago de Chile.
Frieda Hermans, geboren 1942. Maakt deel uit
van 'Inca'. Maatschappelijk assistente. Drie
jaar in Chili, werkzaam in de volkswijk 'La Legua'. Adres: Casilla 14952, Santiago de Chile.
Dr. L. L. S. Bartalils, 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. L. J. Lumeij, geboren 1922. Studeerde
medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam
en van Edinburgh. Specialiseerde zich in psychiatric cn neurologic aan de London University en
de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij in
1957 promoveerde op 'The Methods of Psychology and Psychiatry'. Was van 1957 - 1966 consulent-psychiater aan het O. L. Vrouwe Gasthuis
te Amsterdam. Sinds 1957 is hij directeur van de
Utrechtse Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid. Heeft in de geeigcnde vaktijdschriften
regelmatig gepubliceerd over psycho-hygienische
gezondheidszorg. Adres: Bovenover 178, Nieuwendam.
Dirk Lauwaert, geboren 1944. Studeerde aan de
K.U.L. en aan het Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. Schrijft in 'Kunst cn
Cultuuragenda', maakt een wekelijks radiokroniekje voor BRT-3, is medewerker aan 'De
Spectator', was presentator van het televisieprogramma 'Kort Geknipt*. Adres: Dekenstraat
83, 3000-Leuven.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechten in Nijmegen. Was daarna tot de oorlog
parlementair redacteur bij De Tijd. na de oorlog
bij De Maasbode. Hij was secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschap aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curacao. Thans
verbonden aan het R K Centraal Bureau voor

Onderwijs en Opvoeding. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent Nederlandse letterkunde aan de Frederik Muller Akademie
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 Jolie-Multer, geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en NationaaJ
Bureau C.V.P.-Jongeren. Voorzitter redactieraad
'De Nieuwe Maand'. Adres: Van Putlei 13,
2000 - Antwerpen.
Ward Bosmans, geboren 1934 Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comitc Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56, 2540 - Hove.
M van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het onderwijs
werkzaam. Geeft lessen Hebreeuws cn Judaica.
Is vaste medewerkster aan een aantal dagbladen
cn tijdschriften. Adres: Arisstraat 17. Wormer
Dr. Th. P. M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit van
Groningen sociologie cn economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6, Huizcn
Prof Dr. M. Jeuken S.J., geboren 1916. Studeerde biologie in Leiden, waar hij in 1957 promoveerde op een proefschrift over ademhaling.
Hij was gedurende een aantal jaren leraar biologie aan het V.W O. Van 1957 - 1961 verbleef hij
in Jogjakarta om te helpen bij de oprichting van
de biologische (aculteit aan de staatsuniversiteit
aldaar. Na zijn terugkeer was hij verbonden aan
de Nijmeegse universiteit voor de natuurfilosofie.
Van 1966 - 1971 was hij hooglcraar in de wijsbegcerte te Wageningcn. Sinds 1965 voert hij het
beheer over het Instituut voor Theoretische Biologie van de Rijksuniversiteit te Leiden. Vanaf
1968 is hij hooglcraar in de wijsgerige biologie
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Adres: Aert
van Neslaan 614, Oegstgeest.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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Koper in Chili / Inca
Chileense mijnwerkers aan het woord / Frieda Hermans
Duitse'Ostpolitik'van 1919-1970 / L. L. S. Bartalits
Van geestelijke gezondheidszorg naar
maatschappijkritiek!? / J. L. J. Lumeij
Movie Memories / Dirk Lauwaert
Het gewatteerde aambeeld.
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M oskou -Tokio..sluitstuk van krachtenveelhoek,p.539
Ondanks een wat ontspannen sfeer tussen Tokio en M oskou tengevolge van

wederzijdsehandelsbetrekkingen,komtmenniettotovereenstemming.DeKoerilen,beveiliging van de oostflank van de U SSR,en hetbondgenootschap van
Japan m etdeV .S.vorm en detwistpunten.Intussen gaatJapan dooreen steeds
sterkerepositiein tenemen,zodathetzelfsooitdetaak zou kunnen vervullen
van scheidsrechtertussen China en de USSR.

Joegoslaviëen deSovjet-Unie vJa1945 tot1970,p.549
DeJoegoslavischecommunisten zullen zich tegen een aanvalvan deSovjetUnieophunlandinbloedigestrijdverdedigenendaartoeongetwijfeldwesterse
hulpwelkom heten.Maarzijwetenevengoed dathetuiteenvallenvan deSovjet-unie ook heteinde van hun socialistisch experimentin Joego-slavië met
zich m ee zou brengen.

A bortusen eerbied voorhetIeven,p.564
Tegen een liberalisering in dewetgeving inzakeabortuswordt,vanuitdedtradi-

tionele'moraal,altijd een beroep gedaanop deeerbied voorhetleven.M aar
eerbied voorhetleven zondermeerisnietdekern van dietraditionele moraal.

Leven is nog geen menselijk leven.M ens zijn is erkend worden.Sociaal en
maatschappelijk.W atisdaaruitteconcluderen omtrenthetabortusprobleem?
En hoe kan een probleem als ditgeregeld worden door een wetgeving?

D enken aIsmacht,p.572
H oe kom thettoch dathetw estersedenken uitlooptop technocratie,activiteit

en materiëlewelvaart,terwijlallerleioostersewijzen van denkenveelminder
totmaterieelzichtbareresultatenleiden?In hetwestenschijnthetdenkenhelemaalindiensttestaanvannuttigheidenproduktie,deoostersewijsheidschijnt
daarvan afte zien.Ditvraagstuk behandeltde auteur.

Een literatuurtheorie,p.585
Voorvele criticimoetde <Moderne Literatuurteorie'van T.A.vanDijk,die
radicaalhetlinguïstix hekarakter van deliteratuurvooropstelt,aankom en i s

een donderslag bijheldere hemel.Taaie mythen overdeschoonheid van het
literairekunstwerk moeten hierwijken voorhetnuchtereinzichtdatliteraire
teksten in deeersteplaatstekstenzijn alsandere.Hetvaktechnischekarakter
van ditkorteartikelmoetdelezernietafschrikken.In laterebijdragenhoopt
de auteur ook andere nieuwe literatuurtheorieën concreter toe te passen op
bekende literaire teksten.

Terzl
jde.In hetkasteelvan Blauwbaard,p.589
HetjongsteboekvanGeorgeSteiner,waarin deze spreektoverheteindevan
een literaire cultuur,geeftdeauteuraanleidingom dehedendaagse cultuuraan
een kritische analyse te onderwerpen.

Oud worden en sterven,p.594
W atisoud worden?Erbestaan ruim 150 theorieën overhetverouderingspro-

ces.Dringendevragen dierijzenindepraktijkvandebejaardenzorgstimuleren
hetgerontologisch onderzoek,datuiteraard een m ultidisciplinair onderzoek zi

moetenzijn.DeauteurbrengtverslaguitoverhetEersteNederlandsCongres
voor Gerontologieen knooptdaareA ele bedenkingen en nabeschouwingen aan
vast.

Hetversch#nselGunnarM yrdaép.605
DeopdrachtdieGunnarMyrdalzichgesteldheeft- en dieookinzijnlaalte
totnu toevertaaldeboekD eM isdeeldeW ereld totuitingkom t- is,nietalleen
deeconom iK heontwikkeling aan tegeven en defactoren diedaarin meespelen
a1s vanzelfsprekende gegevens te aanvaarden, m aar alles aan een analyse te
onderwerpen en daardoorbeteraan eenoplossingtebm nen werken.'Inw erke-

lijkheid zijn ergeen economischeproblemen- erzijn gewoon problemen en
diezijncomplex'.

M oskou - T okio:
sluitstuk van krachtenveelhoek
H enry M . M Buntinx

Uitgaande van dewiskundigevariatie-en combinatieleerkan men zich het
concertvan de vier grotemogendhd en voorstellen alseen geheelvan zes

krachiijnen: W ashington-Moskou, W ashington-Peking, W ashingtonTokio,M oskou -Peking, Peking -Tokio en M oskou -Tokio.Zodra œn

m litiek gdntegreerd W est-Europazich alswereldmachtaffirmeert,krijgen
wijmettien krachtlijnen te doen.Eén van die verhoudingen,die tussen
M oskou en Tokio,krijgtmomenteelvandeinformati
e-dezersen commenttorenheelweinigaandacht.Datisnogalbegrijpelijk.VooralW ashington,
Peking en M oskou dringen zich op aan de actualiteit.En ook:van alle
toenaderingspogingen die Tokio tegenoverde grotem ogendheden en vroe-

gerevijanden heeftondernomen,isdietegenoverM oskou veruitde moeilijkste.
Hettempo en de omvang van de economischeheroplevingin Japan werden
door M oskou metm eerdan gemengde gevoelensgeregistreerd.Datkomt

duidelijk totuitdrukking in hetparadoxale karaktervan de betrekkingen
die tussen beide staten bestaan.M oskou en Tokio hebben metelkaar nog

altijd geen vrd esverdrag.De ideologische,politieke en territoriale twistpunten leiden af en toe tot vehem ente diplomatieke controversen.Toch
nem en de economischebetrekkingen tussen beide landen toe:Japan draagt

alfinancieelbijtothetvaloriseren van de bodemschatten van de SovjetUnie.Datgebeurtin een sfeervan enerzijdsvertrouwen,anderzijdsachterdocht.Alsdegeschiedenisonsietskan leren,mag men geruststellen datde
normalisering van de betrekkingen tussen Tokio en M oskou heelwatmeer
voeten in de aarde zalhebben dan die tussen Tokio en Peking.

De Sovjet-unieheefthetVerdrag van San Francisco (1951),datdevree
tussen Japan en zijn ex-vijanden uitdeTweede W ereldoorlog herstelde,
nooiterkend.AlslootdatVerdrag dan aan bijde besluiten van Yalta en
Potsdam.Deeigenlijkereden voorde terughoudendheid van deSovjetsis
te zoeken in hetfeitdatuitgerekend op dezelfde dag dathetVerdrag van
San Francisco werd ondertekend,de Verenigde Staten de Japanners een
conventie voorlegden waadn hetbezettingsstatuutwerd opgeheven en beide
landen zich militair verbonden.
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DeJapannerswaren in die tijd nieterg gesteld op deSovjets.Zijvonden
hetvanwege de Sovjetsbijzonder lat op hetlaatste ogenblik Japan te
hebben aangevallen,ondanks hetfeitdatop Hirosjima en Nagasakial
atoombommen waren gd ropten ertoch nogaltijd zoietsbestond a1shet
neutraliteitspaktvan augustus 1941 tusxn M oskou en Tokio.M aardeSov-

jetswildenvandegelegenheidgebruikmaken om deJapannersteverjagen
uitMandsjoerije,Korea,PortAriluren de Sachalin-en Koerilen-eilanden.M oskou wilde zelfs een gedeelte van Japan gaan bezetten;alleen de
militairem achtvan de Verenigde Staten kon datbeletten.Alstegenreactie

wilden de SovjetsJapan volkomen isoleren en stelden hun veto tegen de
opneming in de UNO.Ten gevolge van de Koreaanseoorlog zou hetantagonismetussen beidelanden nog forstoenemen.

W ederzqds aftasten
Toch voeldemen aan beidezijden we1datmen nietlanglangselkaarheen
kon blijven leven.Alwashetmaaromwillevan degeografische nabijheid
en hetfeitdatde VerenigdeStaten zich op Japan stevig aan hetinnestelen
waren.Begin 1952 stuurdeStalin aan hetJapansevolk œn boodschap,met

debestewensenvooreen spoedigherstelvanzijn onafhankelijkheid eneen
appèlop de tdemocratische krachten van de bevolking'.Laterlekte hetuit
dathetinitiatiefwasuitgegaan van de voorzittervan de Japanse socialisti-

schepartij.
Discrete contacten leidden tot het hervatten van de steenkoolexport van
Sachalin naar Japan; op de Japanse scheepswerven werden de eerste

schem nvoordeSovjet-unieop stapelgezetenbeidelandenslotenakkoorden over de zeevisserij.(De Sovjetshadden in die tijd meerdan vijftig
Japanse vissersvaartuigen geënterd en hielden een honderdtalzeevissersin

arrest).
Nieuwe contacten werden ingeleid onder druk van de omstandigheden.
Vooreerstwaserdewam nstilstand in Korea in 1954.Vervolgensde eerste
tekenen van de intredende dooina de dood van Stalin,de dwingende zorg
om de eigen economischeen comm erciële belangen en - lastbutnotleast
-

hetzoekenvan deSovjetsnaareenpsychologischenpolitiektegenwicht

voor de dominerende ro1van de Verenigde Staten in de Aziatische regio.
Eind 1954 proclameerde de dem ocratische Japanse eerste-m inister H atoyam a daterœ n einde moestkom en aan deen hoogstabnorm ale en absurde
situatie'.

Naenkelevoorbereidendeofficieuzecontacten kwamen deSovjetambassadeur M alik en de Japanse ambassadeur M atsumoto te Londen in het

geheim bijeen.Hetwasdebedoelinghetterreinaftetasten endemogelijk-
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hd en van œ n vredesverdrag te onderzoeken.Daaruitbleek datde respec-

tievelijkestandpuntennogveelteveruitelkaarlagen.DeSovjetpersbracht
haar geschut in stelling en hamerde op de schade die tde Amerikaanse

betutteling'toebrachtaan de Japans-sovjetrussische verhoudingen.Japan
werd ertoeaangezethetAmerikaanse djuk'afte werpen.
Japan reageerde in averechtse richting,zodat de Londense besprekingen

afsprongen.Zewerdeninjuli1956hernomen,enkelen alleen om naafloop
vasttestellendatderespectievelijkepositiesinzakebelangrijkeproblemen,
zoalsdatvanhetinpikkenvandeKoerilendoordeSovjet-unie,hetstatuut
op dezeevisserij,hetJapans-Amerikaansverdrag en enkele andere,nog
sted seven veruitelkaarlagen.N ochtans- zo luiddehetcommuniquéwaren beidepartijenheterovereensdateen ofanderevorm van praktische
coëxistentie m oest worden gevonden.

Op 19augustus1956bereikten Chroesjtsov en Hatoyamaeen compromis.
Zijondertekendenœn declaratiewaarindestaatvan oorlogtussenbeide
landen werd opgeheven,de diplomatieke betrekkingen zouden worden hernom en,Japan ri
jp werd geachtom indeUNO tezetelen,deratificatievan

de akkoordontwerpen overdezeevisserijwerd aangekondigd en veelomhaalwerd gem aaktoverdenoodzaak van hetuitbreiden van decultureleen
economische betrekkingen.M oskou beloofde de terugkeernaar Japan van

deHabomai-en Shikoku-eilanden (tenNoorden van Hokkaido)zodra het
vrd esverdrag gesloten zou worden.De onderhandelingen overdatvredes-

verdragwerdenvagelijkopengehouden enalleanderekwestiesbleven in de
luchthangen.

BijaldieonderhandelingenencontactenhaddeSovjet-unienietslosgelaten
van de oorlogsbuitdiezijna1945i
n hetVerreOosten had binnengehaald.
A1spluspuntkon zijacteren dathetopnieuw aanknopen van politieke contacten meteen belangrijk Aziatisch land op de duurpsychologischegevolgen zou hebben.Vanaf dat ogenblik kon de Sovjet-unie zich tevreden
stellen meteen voorlopige status-quo en terzelfdertijd pogen de JapansAmerikaanse band 1os te weken.Op die m anier kon Japan allicht in de
richting van een welwillendeneutralitei
tworden gestuwd,terwijlChinazich
goed en wel aan hetom vormen was tot communistische volksrepubliek,

hopelijkmetaltijddurendeM oskou-obediëntie.Op hetinternationaleforum
maakte M oskou tegelijkertijd reclame voor algemene terugtrekking van
vreemdestrijdkrachten,waardie zich ook bevonden,en beloofdeplechtig
de neutraliteitvan elk land te zullen eerbiedigen.
De Japannersbleven wantrouwig. Hetverbreken doorde Sovjetsin 1945

van hetin 1941gesloten Japans-sovjetrussische vriendschaps-en neutraliteitsverdraglaghennogaltijdzwaaropdemaag.Onmiddellijk nadeoorlog
woog ditzelfszwaarderdan b.v.deAm erikaanseatoombommen op Hiros-
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jima en Nagasaki.De Mstorische afkeervan deJapanners tegenoverde
RussenzatnamelijkdieperdanhunafkeervoordeVerenigdeStaten.(Pas
laterzijn deJapannerszich meergaan opwinden overdebeslissendeAmerikaansetinterventie'.Op deSovjet-avancesvan1956antwoorddedeJapanse regering dathetJapans-Amerikaansverdrag niemand bM reigde en dat

deSovjetleiderszich nietmoesten mengen in Japanse interneaangelegenhd en.M aarondertussen begon de Japanseopenbareopinie een neiging te
vertonen totneutralism een anti-amerikanisme.De regering Kishimoestin
1960 tegen een kleine maar harde oppositie optornen om de hernieuwing
van hetakkoord metde Verenigde Staten doorhetparlementte sluizen.

Hetgroeiende conflict tussen de Sovjet-unie en China was een nieuwe
factorindeJapans-sovjetrussischeverhoudingen.DepaniekvandeRussen
metbetrekking totdepijlsnelleopbloeivandeJapanseeconomiekwam op
deachtergrond.M oskou kendenu dezelfde frustratiediedeVereigde Sta-

ten in 1947 hadden gekend:degevaarlijkeconsm uentiesvan een evolutie
waardoor men twee belangrijke Aziatische machten tegelijk tegen zich
krijgt.Om dattevoorkomen,moestwillensnillensgezochtwordennaareen
verbetering in debetrekkingen metJapan.
In 1961 kwam M ikoyan in hoogsteigen persoon naarTokio,meteen per-

soonlijkeboodschap van Chroesjtsjov aan de Japanseregering.Hetresultaat beperkte zich tot een kleine uitbreiding van de handelsakkoorden.
M edio 1962 reisde een groep Japanse industriëlen naarM oskou en bracht

een aantalbestelorders voor de scheepsbouw mee naarhuis.De Sovjets
stelden voor,Japan hout,kolen en petroleum te leveren;Japan zou complete industriëleuitrustingen leveren.
In m ei1964 arriveerdeM ikoyan opnieuw in Tokio;ditmaalvergezeld van
œn heledelegatie.Hijwerd doordekeizerontvangen en overhandigde de

eerste-ministeropnieuw een boodschap van Chroesjtsov.Daarin werd nog
m aareensovertinteressantehandelsofferten'gesproken.Depientere Japan-

nersontdekten echteronmiddellijkdatdedaaraanverbondenvoo- aarden
indirecte gevolgen zouden hebben voorhun op gang komendeeconomische
betrekkingen met de Chinese Volksrepubliek.Eerste-minister lkM a ant-

woorddeontwijkend:hijwasbereid alleproblemen tebespreken diekonden leiden toteen vredesverdrag,maartevenshamerdehijnogœnsop de
kwestievan derestitutievan deKourilen-archipel.Daarmee probeerdehij
metdevoeteen gatin eenbetonnen muurtetrappen.Beidepartijenbleven
op hun m sities.

Kourilen:al
fa en omega
W aarom blijven de Sovjets zo obstinaat weigeren over de Kourilen te
onderhandelen en waarom brengen de Japanners deze kwestie metzoveel
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hardnekkileid stedsopieuw tertafel?ln 1967verklaardeKosygindat
hetuitblijvenvan eenvrd esverdragmetJapan allœntewijtenwasaan (de
onrdelijkeenrevanchistischeterritorialeeisenvanJapan'.lnfebruari1970
brachtde voorzitter van de Japanse delegatie van de gemengde econom ische come ssie in M oskou hetprobleem van de Kourilen opnieuw ter
sprake.Kosygin weigerde ook maar te antwoorden op wathem werd gevraagt.

DeSovjet-uniesteltdat,behalvedekleineeilanden Habomaien Shikoku,
deterritorialekwestiestussenM oskouenTokio definitiefzijn geregeld.De
Kourilen-eilanden en hetzuiden van Sachalin behoren,metnam e ingevolge de internationale beslissingen die te Yalta en Potsdam werden genomen,

totdeSovjet-unie.Tokiobetwistdejuridischegeldigheid vanditstandpunt
en redeneert alsvolgt.Hetis juist dat hetzuiden van Sachalin op de
Russen werd veroverd in 1905,m aarde Tsaarerkende in hetVerdrag van

Shimoda(1855)datdeKourilen totJapanbehoren.Anderzijdsblijktuitde
internationaletekstendatdezuidelijkeeilanden(metinbegripvanKunashirien Etorufu)geografisch gœn deeluitmaken van de Kourilen.Uithet
verdrag van Shimoda zou reeds bli
jken dat deze eilanden <van nature'
wor
de
n
debes
lissingen van Yaltaen Potsdam door
Japanszijn.Vervolgens
de Japanse regering nieterkend a1seenwaarli
jkbindendeconventie.Daarvoorwordtaangevoerd (dathebben Frankrijk en W est-Duitsland ook gedaan)datJapan destijdsnietwerdgeraadpleegd en zicb dusnietgebonden
acht(sresinteraliosacta').HetVerdrag van San Francisco kan doorde
Sovjet-unie evenmin worden ingeroepen om zich deKourilen voor altijd
toeteeigenen;zijheeftdatverdrag immersnietondertekend.
Maarerzijnanderedanjuridische rd enen waarom deSovjetszo stug op
hun standpuntblijven.H etgaathierom debeveiliging van degehele oostflank vanhetSovjetrijk.M oskou isnietvergeten datdecampagnevan de
Westerse<interventionisten'en Japantegenhetbolsjevistisch regimein 1918
vanuitVladivostok begon.Evenmin,dat hetin 1922 de Japanners waren
die alslaatsten uitSiberië afdropen.In 1950 was er de Koreaanse oorlog.

Depolitiekeen militairebanden tussendeVerenigdeStaten en Japan zijn
testerk opdatdeSovjet-uëe enigeconcessieinzakedeKourillen-kwestie
kan doen.Bovendien isernog China.Debelangrijkheid van deingepikte
territoriawordtduidelijka1smen weetwaterallemaalop heteiland Ertorofu aan militaire installatiesen observatiem sten werd opgericht;in deze
regio oefentM oskou permanent een strikte zee-en luchtcontrole uit.
M oskou wi1evenmin precedenten scheppen.Toegeven aan Japan zou een
ketenvangelijksoortigerevendicatiesin Europa en Aziëtotgevolg hebben,
nietalleen van niet-com muistische landen.

Eind 1969beloofdeNixondeJapannersdatzijdesouvereiniteitoverOki-
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nawazoudenterugkrijgen.Hetgœninmiddelsgeregeldis.Datwordtnuin
Tokiouitgespeeldom vandeSovjetshetzelfdeteverkrijgenmetbetrekking
totde Kourilen.M oskou kwam echterprompt meteen andere verklaring
voor de dag.De oplossing van de kwestie Okinawa was volgens M oskou
slœhtseen voorwaardevoordevoortzetting van hetdefensiepakttussen de
Verenigde Staten en Japan,waarin gestipuleerd wordtdatde Amerikanen
op heteiland opnieuw nucleaire wam ns mogen opslaan wanneer er <een
ernsuge situatiezou ontstaan'.Vervolgensvoorzien de Sovjetsdatde Japannersa1sgevolg van het<partialdisengagement'van deVerenigde Staten

in Aziëverplichtzullenzijnmilitaireverantwoordelijc eidvoorderegioop
zich te nemen.

Niettemin weten deJapannersbestdatdeonwrikbaarheid van deSovjets
ergensgrenzen moethebben.DeSovjet-uniekan nieteindeloosvoortgaan
Japan om economische samenwerking te vragen,zonder enige tegenpres-

tatie.NetzoalsW est-EuropaheeftookdeSovjet-unieJapannodig.Anderzijdszijn erdeSovjet-G inesecontroversen en hetfeitdatTokio op het
puntstaatzijnbetrekkingenmetPekingaantezuiveren.W ildeSovjet-unie
niethelemaalbuiten deregio gestoten worden,dan moetzijbeterebetrekkingenkrijgenmetJapan.Ditisslechtsmogelijk alsdepolitiekepartijen in
Japanerbijbetrokken worden.W elnu,van extreem-rœhtstotextreem-links
eisen V eJapansepartijen deterugkeervan deKourilen.Detweefracties
van de Japanse commuistische partijeisen zelfshetherstelvan Japans
territorialegrenzen van 1875.Hetnaionalisme isin Japan de laatstetijd
erg virulentgeworden.Deregeringspartijwilop die trend inhaken,maar
van deanderekantiszijtactisch genoegom de beterwordendebetrekkingen metM oskou niette laten stranden op de Kourilen-kwestie.
Hetprobleem van deeilanden isnauw verbonden metdatvan de zeevisse*@

r1J.De wateren van hetzuiden van Sachalin leverden voorde oorlog 4%
van de Japansezalm en 30% van de krabben,bestemd voorde uitvoer.
Dein vervalgeraaktehaven Nemuro isnu hetverzamelpuntvan allerhande
verenigingen diei
jveren voordeterugkeervan deverloren eilanden en van
de gevangengenomen ViSSerS.Deincidentenzi
jntalrijkindezestreek omdat

demaritiemegrenslijnslechts1700m verwijderdligtvandehavenNemuro,
zodatde Japanse Wssers over te weinig acueradius beschikken.Dat alles
ve- ekt op nationaal vlak een psychologische malaise en m aakt dat de

kwestievandeingepikteeilandenin deactualiteitblijft.
De yerleidingen vJa denegotie

De economische akkoorden van 1956 tussen Japan en de Sovjet-unie
werdennogaltraaguitgebreid.Dathad temaken metdespreekwoordelijke
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traaleidvandeSovjetsendeevenspreekwoordelijkevoorzichtigheidvan
de Japanners.Tokio vreesde represaillesvan de Verenigde Staten en was

nietzo opgetogen metdevraag van deSovjetsom krdieten op lange termijn tekrijgen.Pasin 1965wasdeJapanse handelsbalansmetdeSovjetUnieinevenwicht,terwijlin 1969voorheteerstdeJapanseexportopwoog
tegen deimportuitdeSovjet-unie.Inhetzelfdejaarstemden deSovjetser
eindelijk in toe hun handelstransactiesaftewikkelen meteen consortium
van elfJapansefirma's.Voordien werd onderhandeld m etelkefirm aafzon-

derlijk,zodatdeenefirmategendeanderekonworden uitgesm eld.Opdat
ogenblik wasJapandetweedebelangrijksteniet-communistischeklantvan
deSovjet-unie.DeJapanseuitvoeromvattevoornamelijkconsupmptiegoederen (textielen schoenen),handelsschepen en vlottendekranen.DeSov-

jetsverkochten aan Japan hout,papier,steenkolen,petroleum,non-ferro
metalen en ertsen.
De aangroei van de handelsbetrekkingen was vooral te danken aan de
Japanse participatie in de ontgining van Oost-siberië.Japanse handelslui

waren sindslang gebiologeerd doorhetperspectiefvan winstgevende rijkdommen in deSiberischegrond.DeSovjetshadden totdan toe in Siberië
geklungeld;Siberië betekendevoorde Sovjeteconomiejaarlijkseen deficit
vanruim eenmiljard roebel.Erwarennietgenoeg transportmogelijkheden
naarW est-Rusland;de Siberischebevolking bestond voor de meerderheid
uitvrouwen en stedelingen;weinig Russen waren bereid zich in de onherbergzame streken van hetVerreOosten tevestigenl.A1metalzag de Sov-

jetregeringzich verplichtuittekijken naarJapanskapitaal.Pasin 1965liet
deJapanseregeringtoedatindustriëlencontactopnamenmetSovjetautoriteiten om dezaak tebespreken.Dieterughoudendheid had te maken metde

groteomvang van een dergelijke onderneming en vervolgensmethetfeit
datde Sovjet-G inesebetrekkingen in ongunstige zin waren geëvolueerd.
Sommige streken waarin Japanse kapitalen zouden worden geïnvesteerd,
werden door M ao opgeëist.Peking beschuldi
gde de Sovjets ervan,van
G ina afgepakte gebieden vlug metRussen en Japannerste willen bevolken.

Alhoewelde negotie-factorbijde Japanners gaandeweg zwaarderbegon
doortewegen,waren zijeroverontstemd datdeSovjetsweigerden hunde
controle over te laten over hun eigen investeringen.Te meer omdat de

bureaucratischeorganisatiemethoden van de Sovjetsnogalschrilafsteken
tegen hetpram atischem anagementvan deJapanners. Pekingbeschuldigde
M oskou van verraad en revisionisme omdathetaan tlapanse kapitalisten'

demogelijkheid gafdhethuisvan hetSovjetvolk teplunderen',terwijldie1 Cfr.R.H otz,Jfhcrg,land van de toekomst, in Streven,m aart1971,pp.640 -647.

546

Henry M . F.Buntinx

zelfdeSovjets<schijnheilig fulmineren tegen gelijksoortigeJapanseinvesteringen in M alaysië en Indonesië'. De Sovjets antwoordden daarop heel
flegmatiek dathet in hun gevalging om <een kwestie van god e nabuur-

schap'.En:dHetfeitdatwijvoorOost-siberiëeen beroepdoenop demedewerking van œ n van de meest ontwikkelde kapitalistische landen. stem t
overeen methetm arxistisch principevan de werkverdeling'.

Naheelwatupsen downsisdeSovjet-lapansesamenwerkingnu goed vlot
geraakt.Japan werktmeeaan deontginningvan deolievelden van Tsoemen

en in de 7000 km lange pijpleiding van W est-siberië naar de oostelijke
haven Nachodka.Vervolgensisereen participatie in deontginning van de
kopervelden van OH okan in Centraal-siberië en in deaanleg van despoor-

weg naarNachodka.Japan zou bereid zijn % van de jaarlijkseproduktie
aftenemen.
Bovendien hebben de Japanners toegezegd te investeren in de bosbouwontginning en in de ontwikkeling van de havens aan de kusten van OostSiberië(o.a.W rangel).DaarzullendeJapannersinstallatiesbouwen die een
vlug en handzaam vervoermogeli
jkm aken van olie,aardgasen koper. Dit

laatste schijntaan te tonen datdeJapannersheternstig menen methun
investeringen.Japan is arm aan grondstoffen en wil de transportkosten

liefstzoveelmogelijk drukken.
Bijdatallesverliezen deJapannersnatuurlijk nietuithetoogdatdeSovjet-unieop iederogenblik die samenwerking weer kan stopzetten wanneer
hetpolitiekeklimaatdatzou vereisen. Daarom doen erhardnekkigegeruchten deronde volgenswelkedeJapannersin hetgeheim onderhandelen m et
de
fi Chinese Volksrepubliek, met het doel gelijksoortige investeringen te

nancieren.IndeberoemdevijfpuntendieTsjoe-en-Laiopsomdealsvoor-

waardevoordeuitbreiding van de contacten m etJapan,
sprakhijweliswaar
overhetinbinden van Tokio'srelatiesmetde Verenigde Staten en Taiwan
,
m aarover de betrekkingen metM oskou werd metgeen woord gerept.

Politiek referentiekader
Ondanksde economische samenwerking blijftM oskou metfundamentele
m litieke problemen t.o.v.Japan in dem aag zitten.Niethetminstde sterke

militaire banden van Tokio met W ashin#on en de activiteiten van de
Japannersin de overige regio'svan Azië.
De Amerikaanse inte>entie in Vietnam heeftM oskou stee s de gelegenheid geboden de Japannerstebeschuldi
gen vanmM eplichtigheid,omdatzij
de Verenigde Staten m ateriëlefaciliteiten verlenen en ze diplom atiek steu-

nen.Nog in dejongste uitgavevan hetJapanse Diplomatieke Blauwboek
stelt de regering datde militaire banden metde Verenigde Staten zullen
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blijven bestaan,vooraldan voorwatbetreftde nucleaire afschrikking
tegenoverde Sovjet-unieen China.Tokio zietop langere termijn geen
ander alternatief.

DeconsequentiesvanhetSovjet-chinesegeschilzijnmetbetrekking totde
Sovjet-lapanse verhoudingen nog moeilijker en ingewikkelder. Sinds de
heresie van Mao heeftMoskou bijde lokale Aziatische comm unistische
partijen veelaan invloed ingeboet.In M oskou zet hetveel kwaad bloe ,
datPeking Tokio steedsmeerlaatverstaan datde organisatie van de toe-

komstige Aziatische structuren hetwerk moet zijn van de Aziaten zelf
'zonderinmengingvan niet-AziatischemogendhMen'(terwijldeSovjetsal
naargelang de windrichting totEuropa oftotAzië beweren te behoren).

Totovermaatvan ramp isTsjoe-en-lwaidelaatstetijd om nlijk deJapanse
eisvoorde terugkeer van de Kourilen gaan steunen.

De huidigenucleaire machtvan Peking vormtalsnog geen werkelijkebedreiging voorde Sovjet-unie.Niettemin groeitde Chinesedreiging op de
transsiberische route m etde dag.Hetgaathier om de hoogst-strategische

verbinding van hetindustriële Rusland met het oostelijke gedeelte van
Siberië.Om dieAziatischedefensielijn teversterken,moetdeSovjet-unie
haargrenzen in hetW esten militairontlasten,haarbetrekkingen metW estEuropa versoepelen en Japan ervan overtuigen goede betrekkingen m et

M oskou tecultiveren (o.m.doorvia investeringen Japan welwillend aan
zich tebinden).

Indeloop vanditjaargaatGromykonaarTokioom nogmaareensonderhandelingen aan te knopen over hetafsluiten van een vrd esverdrag.Het
feitdatTokio meer dan ooit naar Peking lonkt,is daaraan niet vreemd.
Tokio heeftallaten verstaan dathetdiplomatieke betrekkingen metPeking
wenstaan teknopen.De kwestie van de opneming van Peking in de 1.
1N0

isnu toch van de baan.De empirische Japannersweten bestdatzijmeer
profijthebben bijeen welvarend en koopkrachtig Chinadan bijeen arm,
overbevolkten gefrustreerd buurland.Er worden formules tlitgeknobbeld
om Taiwan dehand boven hethoofd te houden en zodoende van tweewal-

letjes te eten.
Hierbijduiktdevraagop welkvan beideChina'svoorM oskouhetgevaarlijkstis?EnwelkeprijsisM oskou bereid tebetalen opdatOost-siberiëgeen
voorwerp van verleiding wordt?
Op militairgebiM isPeking de nachtm errie;op economisch terrein ishet
Taiwan.Vandaardehei
melijkeSovjethoop daterzolangmogelijk onenigheidblijftbestaantussen de leidersvan Peking en Taipeh.Van die situatie
kan Tokio profiteren.En meerbepaald doordathetzich aan beide China's

en aandeSovjet-uniekanoptrekken.Iniedergevalop economischgebid .
Tokio steektm etkop en schoudersuitboven Peking.En ieder die Japan
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van nabijheeftleren kennen,weetmaaraltebestdatdeJappnnersheter
op aanleggen ookdeSovjet-unieteovertroeven.(DeAmedkaansefuturoloog H erman Kahn gaatzelfsnog verderen meentdatJapan in hetbegin

van de21eeeuw deVerenigdeStaten zullen overklassen).
En deprijsdieM oskouwilbetalen aan Japan? Dieisafteleiden uitde
szzwijgendheidoverhetfeitdatJapanzichkaarmaaktinAziëmeereigen
verantwoordelijkheid op zich tenemen,ook militair.DaarmeewilM oskou
twee dingen bereiken:enerzijds de eigenwaarde van de nationalistische
Japannersstrelenenandeaijdsdeuitbouw promoveren vanœntegenwicht
tegen tde opkomende Chinese hegem onie in Azië'.
De fopspœ n die M oskou de Japanners voorhield om datdoeltebereiken,
was de magische formule over <het systeem van collectieve veiligheid in

Azië'.Hetwasdebd oelingzoveelmogelijkAziatischestateninéénorganisatiesamen tebrengen,diekennelijktegen Pekingzou gerichtzijn.Om de
pilvolkomen tevergulden,voegden deSovjetseraan toedatallenucleaire
machten plechtig zouden moeten garanderen deld en van dat<systeem'te

beschermentegennucleaireaanvallenendrei#ngen.Opdatogenblikmaakte Pekingnog gœ n deeluitvan de Veiligheidsraad.

DeJapannersvinden datzijaan degarantievan één kernmacht(de VerenigdeStaten)ruimschootsgenoeghebben en bdanken feestelijk voorhet
Sovjetvoorstel.Alspragmaticiwetenzijopperbestdatpapieren enformalistische garanties van een organisatie zoalsde Veiligheidsraad weinig of

nietsom hetlijfhebben.Hunrepliekiskenschetsend:fplechtigafgekondigde resolutieshebben geen waardebinnen defactische logica van hetnucleaire machtsevenwicht'.Legalistische formalismen hebben in de praktijk
paswaardewanneerzi
jberusten op een solideen uitgebalanceerdeonderbouw van feitelijke machtsverhoudingen.

Daarom zullen deSovjet-lapanseverhoudingen vooralsnogblijven steunen
op selectieve criteria en een politiek-van-het-ogenblik.M et de hulp van
Australië timmertJapan gM uldig aan een standplaatsvan waarop hetooit

eensdero1van scheidsrechtertussen Chinaen de Sovjet-unie za1kunnen
sm len.

Joegoslaviëen de Sovjet-unie
van 1945 tot 1970
L.L.S.Bartalits

W âreJugoslawien heute ein land miteinem sowjetkommu-

,,

nistischen System - niemand fénde % besonderer Aufm erksamkeit wert. Seinem eigenen weg zum Sozialism us
verdanktesdasInteresse,dasesin derganzen W eltaufsich
zieht.W ie kam es dazu?''
J.G.Reissmûller.

Ontwikkeling vJa de betrekkingen tot1948
Aan de vooravond van de Tweede W ereldoorlog keerden de comm unisti-

scheleidersdiedezuiveringsprocessenvan Stalin indejarendertighadden
overleefd, van M oskou naar Belgrado terug.Na Hitlers overval op de

Sovjet-unie(22juni1941)begon dein 1937 totsœretaris-generaalvan de
Joegoslavische Communistische Partijgekozen Tito zijn partisanenoorlog
tegen de Duitse en Italiaanse bezetters van Joegoslavië,die op hun beurt

deSovjet-uniemilitairhadden ondast.Reedsna deItaliaansecapitulatie,
in de herfstvan 1943,heeftTito de communisusche staat uitgeroepen.In

dietijd had deSovjet-unienoggeregeld diplomatiekebetrekkingenmetde
koninklijkeJoegoslavische regering in ballingschap teLonden.
Stalin werd echter nog meer geïrriteerd door de naoorlogse binnen- en
buitenlandse politiek van Tito.Eind maart 1945 heeftde Joegoslavische

partijleidertijdenszijn bezoek aanM oskou op een snelleterugtrekking van
hetSovjetLeger aangedrongenl.De communistische leiders te Belgrado
voerden in dejaren 1945tot1948een scherpeanti-westelijkebuitenlandse
politiek en een radicaal communistische koers op hetterrein van de bin-

nenlandsepolitiek diedeSovjet-uniemarxistisch-leninistisch wildevoorbijstreven.Dehouding van Tito kwam voortuitzijn overtuiging datde tijd
rijp wasvoorde communistische machtsovernnme in heelEuropaz.
Tito wasin deze jaren een van de prominentste leiders van de 'linkse
oppositie'binnen de internationale com munistische-en arbeidersbeweging.
M en dachtin Belgrado datZhdanovs m ilitante 'westpolitiek'door Stalin
zonderm eerwerd gesteund.Uitgaande van deze veronderstelling waren de

Joegoslavischeleiderservan overtuigd datzijde'favodeten'vanM oskou
1 Cf.F.Borkenau,D er europâische Kommunismus,Bem , 1952,pp.369 -370.
2 Idem, p.474.
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waren3en daarom probeerden zijhun poliueke-en idx logische invloM ,
vooralin de Balkanlanden,uitte breiden.
In Sofia werd hetJoegoslavische voorsteltotvorming van œ n Zuidslavi-

scheStatenbond,naarhetvoorbeeld van deuitdejaren 1924-1925stamm ende 'Bikan Com munistFd eration'dzeergunsig ontvangen.Hetdoor

Tito en Dimitroffin 1947 gemœnschappelijk gelanceerdeplan inzake een
Balkan fM eraue,die deoprichting van een tweM e radicaalcommunistisch
politiek centrum onderleidingvan Joegoslaviëbeoogde,maakte voorStalin
dem aatvol.Ditisgebleken uiteen artikelvan dePravda injanuari1948
waarin scherp werd geprotesteerd tegen Dimitroffs rd e over de Balkan
fM eratie.

Zekervanafjanuari1948werdTitodoorStalin a1seen vanzijn gevaarlijkste vijanden binnen hettoenmalige Sovjetblok beschouwd.Bovendien
verkondigdeZhdanov,Tito'svriend in M oskou,red sin septem ber1947 te
W arschau de volgende dlinks-extremistische' form ule: fH et voornaam ste
gevaar voorde arbeidersklasse bestaatl ansin hetonderschatten van hun
eigen krachten en in hetoverschatten van dekrachten van hetimperialistischekamp's.stalin wildedaarentegen een alte snelle verslœ htering van de
betrekkingen met de Verenigde Staten voorkom en.Het was onder deze
dreigende om standighH en,die hun toppunt bereikten met de rede van

Truman overzijn doctrineinmaart1967,datdehoudingvan hetKremlin
tegenoverde Oosteuropese landen een beslissende verandering onderging.

Bovendien werd hetSovjetblok na de afkondiging van deTruman-doctrinedoordewestelijkeinterventieindeGriekseburgeroorlogdirœtmetde
Amerikanen gœ onfronteerd.

Kominform -resolutie vJajuni1948
Ondanksdewaarschuwingvan M oskouen deKomlnform zetten deJoego-

slaven de militairehulpverlening aan de Griekse'vrijheidsstrijders'onder
leiding van generaal M arcos op grote schaal voort.Daarna kon Stalin,
rekening houdendem ethettoegenomen gevaarvan œ n Derde W ereldoorlog,nietsandersdoen dan doormiddelvan een Kominformresolutieop 28

juni1948,debinnen-enbuitenlandsem litiekvandeJoegoslavischeleiders
veroordelenf.In november 1949 werd een twee e resolutie getiteld: <De

Communisusche Partijvan Joegoslavië onderdeleiding van spionnen en
3 Adam B.Ulam,Expanslon cnd Coexistence.TheSfllory ofSovletForeîgn Policy,
1917-*67,London,1968,p.460.

4 L.Bushkoff,Revolutîon and Ncfionzfzm.
'Fwo Studieson theHistory oj Communism in Eastern Europe; in W orld Politics,april 1963,p.509.
5.F.Borkenau,o.c.,p.494.
6 Cf.LouisJ.Halle,The Cold < cr r History,London,1967,pp.228-229.
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moordenaars'opSovjetinitiatiefdoordevertegenwoordigersvan deKominformlanden aangenomen7. dThis Cominform conference markd the
opening ofStalin'sgreatassize ofComm unistleadersin Eastern Europe'S.
De verbreking van de betrekkingen tussen Belgrado en M oskou heeft de

Sovjet-uniezwaargetroffen,ondanksStalinsverwachtingen dathetJoegoslavische leger onder leiding van zijn traditioneelpro-Russisch gezinde
Servischeofficieren voordebinnenlandseineenstorting van hetTito regime

zou zorgen.Kennelijk nietzonderreden ontsloeg Tito in 1949 ongeveer
3000 officieren.De toenmalige chef van de generale staf,Arso Jovanovic,
werd op devluchtnaarRoemeniëdoodgeschoten.

Joegoslavischekritiek op de Sovjet-Unie
In 1950ishetconflicttussen Joegoslaviëen delanden vanhetSovjetblok
in zijnvolleomvanguitgebroken.Detweehoofdelementen van ditconsict
waren deJoegoslavische aanspraak op staatkundige en ideologische souvereiniteit en het arbeiderszelfbestuurg. Beide waren volgens het Kremlin,

gezien de'imperialistischeomsingeling van hetSovjetblok',ketterij.De
ideologischeen m litieke strijd tussen Belgrado en Moskou isin 1952 na
hetzesdepartijcongresvan de Joegoslavische communisten te Zagreb in
hevigheid nogtoegenomen.Tijdensditcongreswerd o.a.deJoegoslavische
CommunistischePartijomgM oopttotBond van Joegoslavische CommuYSYY O@

Conflicttussen Belgrado en Moskou en debuurlanden
De Joegoslavische binnen-en buitenlandse politieke ontwikkelingen in de

jaren vijftig weerlegden devoorsm llingen derleidersvan hetKremlin dat
een van hetSovjetblok onafhankelijk en door M oskou nietbeschermd
communistisch land doorde westelijke mogendheden zou worden opgesloktll. Integendeel heeft Joegoslavië, om de economische, politieke en
militaire druk van de Kominform landen te kunnen weerstaan, van het

W esten op groteschaalhulpgekregen.Hetisbijnaonmogelijkhetaandeel
7 M eer informaties overdezeperiode zie in Bela kn/fgl o agresiynim postupcima
v/W lSSSR,Poljske,Cehoslovacke,M eurlke,Rumunqe,Bugarske;dls= fjeprem a
Jugoslavijî,Belgrado,1951.
8 D.Rea,TheAge//Contdnment.TheCold Gcr1945-1965,London,1967,P.27.

9Hetwetsvoorstelmetbetrekking tot hetbestuur van de onderneminjen door

arbeidersraden werd doordeJoegoslavische volksvertegenwoordiging op M Juni1950
aangenomen.

10 Cf.DerVI.Kongrey.
ç#erKPL Bonn 1952.

11Cf.E.Kardelj,Evolution fn Yugoslavia;in Foreign A//cfrz,juli1956,pp.580-

602.
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van hetW esten in de econom ische ontwikkeling van Joegoslavië te eva-

lueren.Hethoogste cijfer betreft de Amerikaanse hulpverlening tussen
1945 en 1960:tweeënhalf miljard dollar. Hierbij waren inbegrem n de
noodhulp na de oorlog,de militaire hulpverlening tussen 1950 en 1958 en

dejaarlijksegraanzendingenlz.
H etconflicttussen Belgrado en M oskou had voordeOosteuropeselanden
totgevolg,datbewezen werd datmen zich tegen militaire,politieke,ideologische en economische druk metsuœ es kon verzetten; dat œn nationaal

communistischregimebinnen deeigenlijkeSovjetinvlod sfeerwerd voortgebracht;dat een tweede communistisch model werd gevestigd; dat het
pluralisme werd geboren in œ n wereld die totdan toe alleen het monolitischeprincipe kendeen tenslottedateen com munistische staatook buiten

hetSovjetblokzijnonafhankeliju eidkanhandhaven.
De uitwerking van de anti-stalinistische Joegoslavische propaganda was

beperkt.Belangrijker was echter de uitwerking van het Joegoslavische
voorbeeld in Oost-Europa.De Poolse comm unisten verzetten Zch onder

leiding van de in 1949 wegensnationalistische afwijking afgezette partijleiderGomoelka tegen de door M oskou voorgeschreven collectivisatie van
de landbouw.Ook wendde zich de toenmalige Roemeense minister van

Justitie,Patrascanu,tegen de collectivisering en verklaarde dathijeerst
Roemeen en pasdaarna communistwasl3.Hijvormdeœn nationaal-communistische oppositionelegroep binnen de communistischepartij.PatrasOnu,in 1949 beschuldigd van nationalisme en 'Titoistische'afwijking,
werd gearresteerd,terdood veroordeeld en terechtgesteld.Stalinsantwoord
op de rebellie van Belgrado wasmilitaire,politieke en œ onomische blokkade.Op dezewijze wildehijJoegoslaviëisoleren en uitbreiding van het
Titoisme op andere Oosteuropese landen verhinderenl4.

Tezelfdertijd werd de bolsjevisering van deOosteuropesecommllnl
-stische
partijen en de Russificatievan deze staten gdntensiveerd.Een en ander
resulteerdein de'zuivering'van deOosteuropesecommunistischepartijen
van dezgn.Titoistischeelementen en deterechtstelling o.a.van deHongaar

Rajk,deBulgaarKostoffendesecretaris-generaalvandeTsjœhoslowaaksecommunistischepartij,RudolfSlansky.
Politieke yeranderingen na de dood vJa Stalin
De gebeurtenissen in M oskou na Stalins dood veroorzaakten een toene-

mende politieke onzekerheid binnen de communisusche partijen van de
12 InternadonalSerzd Tribune,13 november 1968.
13 D .R.Liess,Rum anien zwischen Ostund W est,Hannover,1965,p.66.
14 Cf.G.Bartsch,Kommunismus,Joziiâ- u? und KarlM arx,BoM ,1968,p.94.
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zgn.volksdemocratische landen. Chroesjtsjov wilde, ondanks M olotovs
scherpe kritiek op zijn beleidls,de lijn van de Sovjetpolitiek tegenover
Joegoslaviëwijzigenendebetrekkingentussenbeidelandennormaliseren.
Hijbrachtvan27meitot2juni1955,samenmetBulganin,Mikojan,Sjepi1ov en Gromyko,een bezoek aan Belgradolf.
In de na aioop van hetbezoekop 2juni1955uitgegevenen doorBul
ganin
en Tito ondertekende Sovjet-Joegoslavischedeclaratiewerd hetrechtvan
elke communistische partij,resp.land,erkend op een eigen concrete ontwikkelingsvorm vanhetsocialism e.Voortsverplichtte Joegoslaviëzich,niet
totde NATO toe te treden.

Overbilateralepartijaangelegenheden werd nietgesproken.Deleidersvan
hetKremlin verplichtten zich,zich nietin debinnenlandse aangelegenheden
van andere socialistische landen te m engen.Bovendien kreeg Joegoslavië

eenSovjetfinanciëleleningenwerdzodoendeheteerstelanddatontwikkelingshulp aanvaardde zowelvan hetsocialistische blok alsvan hetW esten
en een politiek van zgn.positieve neutraliteitvolgde.Tito hoefde noch het

ideolo/schenoch hetorganisatorische primaatvan Moskou te erkennen.
Hijbehaaldedusin zijn consictmetde Sovjet-unieeen overwinning.
De normiisatie van de betrekkingen tussenJoegoslaviëen deSovjet-uie
werd door de vertegenwoordigers van de W arschaupastlanden tijdenshun
vergaderingop 27en 28januari1956tePraaggoedgekeurdlT.
Twintigste Congres pJa #e C.B S.M
Debeslissendegebeurtenisvan heteind februari1956 gehouden Twintigste

CongresvandeC.P.S.
U .wasdevernietigingvandeStalinmythos.Tijdens
zijn geheime referaatrehabiliteerde Chreosjtsjov de anti-staliistische oppositievan dejaren twintig en dertigalsme edeTitoisten.<An derJugoslawien Affëre war nichts,was sich nichtdurch Parteidiskussionen unter
Genossen hëtteregeln lassen.Eslag kein ernsthafterGrund vor,um daraus
eineAffâre zu m achen.Eswëre durchausm öglich gewesen,den Abbruch
der Beziehungen mitdiesem Land zu verhindern'l8.Deze woorden van de

Sovjetpartleideronderstreepten devoorde Oosteuropese landen belangrijkstenieuwe stelling die Chroesjstsjov in zijn officiële toespraak op het
partijcongresverkondigde,datde SFormen des obergangszum Sozialis15 Yugoslav Survey, deel M , augustus 1970, p. 126.

16 Metbetrekking tothetbezoek van deSovjetleidersaan Belgrado en deverzoo
ning mssen Joegoslavië en deSovjet-unie zie:Chruschtschow erlnnertsich,Hxmburg,1971,pp.378 -394.
17 Yugoslav Survey, deel M , augustus 1970,p. 126.

18 DieEntlarvung desStalinterrors,ChruschtschowsGeheimredeaufdem XX Parteitag,Ostbûro der SPD,Bonn,1956,pp.45 -46.

554

L.L.S.Scrfclff.
ç

musimmermannigfaltigerwerden'.Aansluitend stelde Chroesjtsjov vast,
dat in Joegoslavië dhëtten sich im Prozess des soziv stischen Aufbaus
besondere konkrete Formen der Leitung der W irtschaftund des Aufbaus
des Staatsapparates herausgebildet'lg.Daarmee werden door de C.P.S.U.
diverse wegen naarhet socialisme voor de Oosteuropese landen voor het

eerstofficieelschijnbaarerkend.
'Eerste raadgever'vJa M oskou

Chroesjtsjoven consorten hebben in mei1955 teBelgrado hun concessies
tegenoverde Bond van de Joegoslavische Communisten gedaan in de hoop

datTito zijn speciale positie als'eerste raadgever'van M oskou in OostEuropameteen ideologische en politieke toenadering totde Sovjet-unie
zou honoreren.Totelke prijs wilden echterde leidersvan hetKremlin,
ondanksdeverklaringen tijdenshetTwinstigste Partijcongresmetbetrekking tot het recht van de Oosteuropese landen om verschillende wegen
naarhetsocialism ete kiezen,een uitbreiding van de 'Joegoslavische ziekte'
op andere socialistische landen voorkomen.De Joegoslavische leiders wilden daarentegen,vooralna de spectaculaireontbinding van de Kominform
op 16 april195620,hun politieke en ideologische invlod in Oost-Europa

ten kostevan de Sovjet-unie uitbreiden,om zodoende hun oude droom
van de vestiging van een tweede politiek œ ntrum in Belgrado binnen het

socialistischeblok teverwezenlijken.Hetofficieelbezoek van Tito in juni
1956 aan M oskou en hetbijdezegelegenheid uitgegeven Sovjet-loegoslavisch gemeenschappelijkcommuniqué,waarinhetrechtvan devolksdemocratischelanden op eigen concreteontwikkelingsvormen van hetsocialisme
opnieuw werd bevestigd,en de vervanging van de Bulgaarse en H ongaarse

partijleiders,Tsjerwenkoff,resp.Ràkosi,diein ol rachtvan M oskou de
anti-loegoslavischecampagnein dejaren 1949-1954 hadden geleid,werden in Belgrado gei'
nterpreteerd a1seerste stappen naarde totstandkoming
van een blok der socialistische landen onderleiding van Joegoslavië.De

gebeurtenissen in oktober en november 1956 in Hongarijezl en Polen
werden tenminste indirectdoorhetJoegoslavische voorbeeld gdnspireerd,

hetgeen eeneindemaakteaandeop 2juni1955totstand gekomenmodus
vivenditussen Belgrado en M oskou.
19 Chruschtschow -Rechenschaftsberichtcn den XX Parteitag, Ost Berlin,1956,
pp.44 -45.

20 Demededelin!inMkedeontbindingvan deKominform werd twee dagen later,
op 18 april1956,ln de Pravda gepubliceerd.

21 Op 1 november 1956 brachten Chroesjtsjov, Malenkov en M ikojan een kort
bezoek aan Belgrado om over de H ongaarse gebeurtenissen met Tito en andere
Joegoslavische leidersbesprekingen te voeren.
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DeSovjetleidersconcludeerden eind 1956 dathet effectvan de destalinisatiein Oost-Europa,parallelm etdetoegenomen invloed van hetTitoisme,
zou resulteren in fatale gevolgen voor de handhaving van de M oskouse

hegemonie.De'burgeroorlog'in Hongarijesterktehen indezeovertuiging.
Zijtrokken erde1esuitdatdedestalinisatieHongarijeaan derand van de
contrarevolutie had gebrachten in de kaarthad gesm eld van 'comm unistische opportunisten' en 'rechtsen' die, zoals Imre Nagy, bereid waren

afstand tedoen ten gunstevan desociaaldemocraten en deboerenpartijen
en Hongarijeuithet'socialistischekamp'wildendoen tredenzz.
Aan zich binden en tegelijkertijd politiekenideologisch binnen de socialistischegemeenschapisoleren,datzijnvan 1957totop heden decontradictorische princiepen van de Sovjet buitenlandse politiek tegenover Joegoslavië
-,resp.hetbeleid van de C.P.S.U.tegenoverde Bond van de Joegoslavische Com munistenz3.Op grond van de gepubliceerde gegevens m ag

worden vastgesteld datdeanti-joegoslavischepolitiek voordeSovjet-unie
niets opgeleverd heeft.

Verscherping vJa depolitieke tegenstellingen
ln 1958 werd de Sovjetideologische en politieke campagne tegen Joegoslaviëgdntensiveerd;in hetbijzondernadeaanvaardingvanhetProgram-

maderBond van Communisten tijdenszijn zevendecongres,van 22tot26
april1958,teLjubljana.Titozeiop 15juni1958overdeessentievandeze
beschuldigingen hetvolgende:dThe main reason for this campaign lies in
ourrefusalto sign the Declaration of 12 countries,adoptM in M oscow in

November 1957,and in ourrefusalto join theso-called socialistbloc for
reasons already wellknown to all,reasons which can be rd ucd to the
factthatwe are againstthe division of the world into blocs.Needless to
say,we continue to hold the view thatstate relations should not deteriorate,but this does notdem nd on us at all.This cam paign also tends to
Worsen state relationsbetween ourcountry and thecountrieswhose leaders
attack us'24.

ln 1959 werden debeschuldigingen van Joegoslaviëdoorde Sovjetleiders
voortgezet.Tijdenshetvan 27 januaritot5februari1959gehoudenXXIe
Congresvan de C.P.S.U.waren de aanvallen op de Joegoslavische binnen-

en buitenlandsepolitiek bijzonderscherp.ln november1960 werd de De22 Cf.1.Deutscher,lronics0/Hîstory,London,1966.
23 Hoewel de K ominform in april 1956 werd ontbonden,probeerde M oskou een

jaarlater,naaraanleiding van degebeurteissen in Polen en Hongarije,een nieuwe

communistische Internationale te organiseren.Tito m ocht de betrekkingen m et de

Sovjet-unienormaliseren,maartoen hijweigerdeeinde 1957 totdenieuwe,in voorbereiding zijndelnternationaletoete treden,werd hijdoordeC.P.S.U.verketterd.
24 Yugoslav Survey, deel XI,augustus 1970,p. 131.
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claratie van M oskou,als resultaatder consultaie van de 81 communistische-en arbeiderspartijen,gepubliceerd.In deze verklaring werd onder
andere beweerd datde Bond van deJoegoslavische Communisten dezelfde

anti-sovjetischepolitiek voerdea1snajuni1948.Tegelijkertijd werden alle
communistische-en arbeiderspartijen opgeroem n hun ideologische strijd
tegen hetJoegoslavische standpunten praktijken voortte zetten.
N orm alisering vJa de betrekkingen

TerwijldeSovjetleidersnogop 15februari1961teTirana,tijdenshet
congresvan deAlbaneseArbeiderspartij,deJoegoslavischeleiderswegens
hun revisionistische politiek veroordeelden,verbeterden de betrekkingen
tussen beidelanden nahetgeslaagdebezoek van miister Koca Popovic in

juli1961aan M oskouzs.Tijdenshetvan 17 tot31oktober 1961gehouden
X XlIe congres van de C.P.S.U.werden de principes van vred zam e co-

existentieen hetrechtvan e1k land op een vrijeen zelfstandigeontwikkeling doorverschillende sprekerskrachtig beklemtoond.Deze nieuwe alge-

mene politieke oriëntering van de Sovjet-unie had gunstige invlod op
M oskou'sm litiek tegenoverBelgrado uitgeoefend.In december 1961 werd

reedseen nieuw verdrag inzakecultureleen wetenschappelijkesamenwerking tussen beide landen ondertekend.

Van 16t/m 21april1962brachtGromyko een officieelbezoek aan Joegoslavië.In een gemeenschappelijk communkué werd vastgesteld dat de
Sovjet-Joegoslavischebetrekkingen zich sindshetbezoek van Popovic aan
M oskou gunstig ontwikkelden.Voorts werd besloten de samenwerking op
politiek,cultureel en economisch terrein uit te breiden.Op 16 mei 1962
verklaarde Chroesjtsjov in de Bulgaarse stad Varna datde betrekkingen
m etJoegoslavië vollM ig waren genormaliseerdM.Hetbezoek van Tito aan

de Sovjet-unie,van 4 t/m 21december 1962,resulteerdein 1963 in een
substantiële uitbreiding van de samenwerking en een stabilisering van de

betrekkingen tussen Joegoslaviëen de Sovjet-uniezT.

Fedosejeysinterpretatie pca decoëxistentie
De bezorgdheid in politieke kringen te Belgrado werd na hetafzetten van

Chroesjtsjov in 1964grotertoen dehoofdlijnen van denieuweSovjetm litiekekoersbegin 1965 op devoorgrond traden.Prof.Fe osejev heeftin
25 Cf.Borba,(Belgrado),14 juli 1961.

26 Cf.Borba, 17 mei 1962.
27 M etbetrekking totde Joegoslavische politiekeen ideologische steun aan M oskou

tegenoverPekingzie:E.Kardelj,Vermeidbarkeîtund UnvermeidbarkeîtdesKrieges
DîeIugoslavîscheund diechînesîscheThese,Hamburg,1962.
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zijnredevan7april1965Chroesjtsjovstheorievandeparlementaireweg
naar het socialisme verworpen en de revolutionaire omwenteling als œ n

historischenoodzakelijkheid bijdeeerstestap naardeverwezenlijkingvan
hetsocialisme benadrukt.

De door Fedosejev en Stepanov ontworpen beginselen voor de nieuwe
koers werden op het van 29 maart tot 8 april 1966 gehouden XXIlIe
congresvan de C.P.S.U.goedgekeurd.Alsde drie voornaamste strom ingen

die men binnen de socialistische gemeenschap moetbestrijden,noemde
Brezjnev in zijn referaathetrevisionisme,hetdogmatismeen hetnationalisme.De eenheid van hetcommunistische blok za1 dus als het nodig is

doordeSovjet-unieworden afgedwongen en iedereenwistin Belgradodat
ditalleen doorbestrijding van hetpolycentrisme mogelijk was.Brezjnev
aanvaardde,integenstelling totChroesjtsjov,deverdeeldheid vanhetsocialistische blok - onder andere hetrechtop eigen weg van de Joegoslavische communisten - niet.

R ankovics vervanging en politieke hervorm ingen

Reedshetin 1958te Ljubljana gelanceerdenieuweprogramma derBond
van Com munisten had M oskou gealarm eerd.De in 1965 aangevangen eco-

nomischeen politiekehervormingenhadden hetSovjetwantrouwen tegenover de Joegoslavische Communisten verder versterkt.In de zomer van
1966 werden de exponenten van een centralistische, resp. anti-liberale
koers op hetterrein van heteconomische en politieke leven en de voor-

standersvan een buitenlandspolitiekeoriëntering op deSovjet-unieonder
leiding van AlexanderRankovic uitde Bond van de Joegoslavische Com munisten gestoten.Na deze zuiveringen en m utaties in de Joegoslavische
politieke leiding werden de hervormingen in een versneld tem po voortge-

zet.ZelfsTito wasschijnbaarbereid een overgangvanhetnationaal-communistische systeem tothetdemocratische socialismete wagen.Hijkondigde een radicalehervorming van de Bond van Communisten aan.De in
oktober 1966 afgesloten hervormingen beantwoordden echter niet aan de
hooggestemde verwachtingen.Tito wilde nl.hetleninistische principe van

hetdemocratischecentralismein departijhandhaven.Hijstemdeerallœn
maarin toedatdeidentificatievan partijen staatbeëindigd zou worden.
Volgens Tito zal de Bond van Communisten niet meer com manderen,
m aar zich ook niettevredenstellen metvoorlichting,adviezen en discussies
alleen.Dehervormingen resulteerden in een grotereautonomiederparti
jorganisaties van de verschillende republieken om een nieuwe concentratie
van de machtin Belgrado te verhinderen.M aar de beoogde scheiding van

partij-en regeringsfunctiesbleeftotdelagere gezagsdragersbeperkt.
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Ondanks de zeer bescheiden resultaten van de m litieke hervormingen in

Joegoslaviëvoeldendelanden vanhetSovjetblok zichge wongen tehandelen.Door de C.P.S.U.,de S.E.D.,deTsjechoslowu kse Communistische
Partijen dePoolseArbeiderspartijwerden brieven naarhetCentraalCom itévan de Joegoslavische Bond van Communisten gc onden.M etname
werden de leidersin Belgrado opgeroem n om de socialisusche verworven-

hd en tegen de ondermijnende pogingen van de rechtse revisionisten te
verdd igen.Toen op dezeoproem n van dezusterpartijen doorde Joegoslavennauwelijkswerd gereageerd,brachten Brezjneven Andropovvan 22
t/m 29september1966eenbezoek aanBelgrado.DeSovjetleidersslaagden
erechternietinom vanTitoenKardeljideologischeenm litiekeconsessies
af te dwingen.

M acedonische kwestie
Na de m islukte besprekingen van de secretaris-generaalvan de C.P.S.U.
metde Joegoslavische leiders herhaalde de Bulgaarse regering haar territoriale aanspraken op M acedonië.De leiders van het Kremlin waren er

nooitafkerig van geweestde Bulgaren terzaketeexploiteren,a1szijontevrd en waren over Belgrado.

Opdeachtergrond van deonenigheidtussen Joegoslaviëen Bulgarijestaat
praktisch altijd de M acedonische kwestie.Macd oniëvormteen van de
Joegoslavische deelrepublieken,grenzend aan Bulgarije,datop zijn beurt
deconceptievan œnafzonderlijkeM acM onischenationalestaatmeteigen
taal verwerpt en daartegen poneert dat M ace oniërs in etnisch opzicht

Bulgaren zijn.
Dathetconflicttussen Belgrado en Sofia in 1966 en 1967 over hettoebehoren van M acM onië œ n nietalte ernstige vorm heeftaangenomen,was
te danken aan de naar aanleiding van de Israëlische 'agressie'tegen ZiJ-n
Arabische buurlanden verbeterde betrekkingen tussen Joegoslavië en de

landen van hetSovjetblok.Alleen schijnbaarvond nahetuitbreken van
deoorlogtussenIsraëlen deArabischelandenin juni1967 tussen BelgradoenM oskou,ondanksdeverschillendebezoeken vanTito aan deSovjetUnie,een toenadering plaats.Naar mag worden aangenomen slechts ter

wille van zijn vriend Nasser,trad Tito in een politieke 'Aktionsgemeinschaft'metdesocialistischegemœnschap onderleidingvandeSovjet-unie.
Praagse Lente
Enkele m aanden na hetbeindigen van de acute crisissituatie in hetM idden-oosten vertroebelden de betmkkingen tussen Belgrado en M oskou
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wd erom .Deze keer vormden de 'Praagse Lente' en de Joegoslavische

sympathiebetuigingen aan hetadresvan de Tsjœhoslowaakse hervormers
de directe aanleiding.De toenemende politieke en militaire druk van de

vijfWarschaupactlanden op Dubcek en dezijnen en devanafapril1968
opnieuw begonnen scherpeSovjetideologischecampagnetegen hetrevisionismedroegen uiteraard ook nietbijtoteenverbetering van debetrekkingen tussen Joegoslaviëen deSovjet-unie.
Hoewel de Joegoslavische leiders bd enkingen en zekere voorbehouden

tegenoverDubcek en zijn hervormingsbeweging hebben gehad,werd Belgardo œn van de belangrijkstebondgenoten van Praag in depolitiekeen
ideologische strijd met de vijf Warschaupactlanden.De Joegoslavische
publiciteitsmi ia verdedigden de Tsjechoslowaakse hervormers tegen de
gecombineerdemilitaire,politiekeenideologischedruk van Brezjnev,Gomoelka en Ulbricht. Deze en andere sm pathiebetuigingen werden in
politieke kringen te Praag en Bratislava gunstig ontvangen.M inister van

Buitenlandse Zaken Hajek heeft het aanknom n van directe contacten
tussen organisaties en instituten van beide landen voorgesteld.ln de door
prof.Sik ontworpen conceptie van structurele hervorming en modernise-

ringvan hetTsjechoslowaakseeconomischesysteem kan men ook elementen van het Joegoslavische arbeiderszelfbestuur ontdekken.Het dagblad

van deTsjechoslawaaksevakverenigingscentrale,Prace,stelde de sluiting
van een vriendschaps- en wi erzijds bijstandspact tussen Belgrado en
Praag voor28.DeRoemenen,dieweigerden metdeSovjet-unieeen nieuw
vriendschapsvedragteondertekenen,waren bereid metdeTsjechoslowaken
een vriendschapsakkoord te sluiten.Zoalsin 1956 een driebond van Be1-

grado-Boedapest-W arschauinwordingwas,kwamen tijdensdemaanden
julien augustus 1968 de omtrekken van een alliantie tussen Joegoslavië,
Roemeniëen Tsjechoslowakije naarvoren.
Tito'
s bezoek aan Praag
Datdezeherleefde'KleineEntente'een supranationale kristallisatie van het

Oosteuropese nationalisme en een hervormingsbeweging tegen de SovjetUnieen haarbehoudendebondgenoten vormde,openbaardezich duidelijk
in deverschillendewijzewaarop Titoen UlbrichtdoordeTsjechoslowaakse bevolking werden ontvangen.Ovaties voor Tito en Ceausescu en een

vijandigehouding tegenoverW alterUlbrichtmanifesteerden een politieke
en ideologische machtsverschuiving in het Sovjet blok ten gunste van
Joegoslavië.Naaralle waarschijnlijkheid wasœn van de grootste problemen van het Kremlin in augustus 1968,hoe dit toegenom en politiek en
28 Cf.NeueZûrcherZeitung,17 juli1968.
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idx logisch gewichtvan Belgrado en hetTitoïsmein CentraalEuropa ongedaan gemaaktkon wordenzg.

In ditverband ishetechterzekernietonbelangrijk melding temaken van
hetfeitdatde Joegoslavische leidersmettoenemend onbehagen de storm-

achigebinnenlandseontwikkelinginTsjœhoslowakijetijdensdelaatste2à
3 weken voor de invasie hadden gevolgd, dder ihnen l
'mmer m ehr a1s
Abweichue vom M arxismus-Leninism usvorkam '3o.Toen Tito tien dagen

voor de intochtvan de vijf svarschaupacianden een bezoek bracht aan
Dubcek,maaktehijhem op datpuntheftige ve- ijten.Overditincident
tussenbeidepartijleiderswerdechtereenstrengstilzwijgenbewaard.Want
belangrijkerdan de Tsjechoslowaakse internem litieke ontwikkeling beschouwden de Joegoslavische leiders,nietop de laatste plaats omdat zij
hoopten datBelgrado alsnog een tweede politiek centrum in Oost-Europa

zou worden,dehandhaving deronafhankelijkheid van hetdoordeSovjetUnie en haarvier bondgenoten bd reigde land.

Reactieop debezetting vJa Tsjechoslowak#e
Ondanksde kritiek van presidentTito op de Praagse hervorm ersbrachtde
bezetting van Tsjechoslowakije op 21 augustus 1968 de verhoudingen

tussen Joegoslavië enerzijdsen Bulgarije,deD.D.R.,Polen en de SovjetUnie anderzi
jdsaan de rand van œn openlijke vijandeliju eid.Tito verklaardedatdoorde bezetting van Tsjœhoslownkijede soevereiniteitvan
een socialistisch land was geschonden en vertrapten datœ n ernstige slag
was toegebracht aan alle socialisusche en progressieve krachten over de
gehele wereld.Op 22 augustus veroordeelde ook de fH erale regering de
interventie der troem n van de vijfW arschaupactlanden en kwalificeerde
dithandelen alsde meestgroye vorm van schending van de soevereiniteit

enterritorialeintegriteitvan een onafhankelijkestaaten 'asdirectnegaion
of the generally accepted principles ofinternationallaw'en hethandvest
van de Verenigde Naties.De regering van de Socialistische FM eratieve
Republiek Joegoslavië 'consider thatno State orgroup of States has le
right tot decide on l e fate of any other country and on its internal
developmentnor to take any m easureswhich are in contradiction wi1 the
publicly expressed willof its m ople and itsconstitutionalorgans'3l.Ner-

genswerd debezetting en laterdepolitiekegelijkschakeling van Tsjechoslowakije zo scherp veroordeeld a1sin Joegoslavië.Deze keer werd door
29 Over deze problematiek zie Robert R.Jam es, The Czechoslovak Crîsl
's 1968,
London, 1969, pp. 12-30.
30 J.G.Reissm ù'ller,o.c.,p.202.
31 Yugoslav Survey,deelM ,augustus 1970,p.141.
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Belgrado nietde tactischefoutherhaald van 11 november 1956.Toen had
m en de omverwerping van de regering-lmre-Nagy op 4 november doorde

bezete g van BoedapestdoorhetSowjetlegermetdevolgendemotivering
gerxhtvaardigd: tM oskau seileider nichts iibriggeblieben, als das antisozialistische Feuer auszutreten'.In augustus en september 1968 voelden

zowelJoegoslavië a1sRoemenië zich doorde Sovjet-unie en Bulgarije
militairbd reigd.Tevensontdektemen in dehoogstepartij-en regeringskringen van Belgradoœnvoordelandsverdedigingbijnanoodlottiggeworden fout.HetJoegoslavischelegerwastot21augustus1968namelijkalleen
geprepareerd op een aanvaluithetW esten.Ditwaskennelijk een misvatting omtrentde solidariteitvan de commuistische landen onderling en de

hegemoniepretenties van de Sovjet-unie.
H etJoegoslavischelegerwerd na debezetting van Praag gemobzseerd en
in hetgehele land werd de bevolking van wapensen munitie voorzien ter

voorbereidingvan een guerilla oorlog.Ministervan Defensie Nikola Ljubicic zeidatJoegoslavië een totaleaanvalverwachtte en daarom 'bereiden

wijonsvoorop detotaleverdediging.Deaanvallermoetzich dancontinu
in œn toestand van omsingelingbevinden,waarin hijgdwongen iszichte
verdedigen in plaatsvan aan tevallen'3z.

Zoalsbekend heeftdedoorvelenin hetWesten verwachteSovjetaanvalop
Joegoslavië nietplaatsgevonden.M aar M oskous these over beperkte soevereiniteitvan de landen der socialistische gemeenschap dwong Belgrado
totperm anente waakzaamheid.
Samenvattend mag worden vastgesteld datnietalleen de militaireaspœ ten

van debezettingvan TsjechoslowakijedeJoegoslavischeleidersgedwongen
hebben om na te denken33.Vooralde rechtvaardiging van deze actie door

M oskou in september1968doormiddelvandeBrezjnev-doctrineheeftde
Joegoslaven gealarmeerd.

De Sovjet-Unie,bastion pJa de internationale
com munistische beweging
Indien een rœ ks factoren buiten beschouwing wordt gelaten, kan men,
gezien deze achtergronden,moeil
ijk begrijmn waarom Tito ree s eind

1968,maarvooralna zijn toespraak op 3 mei1969teKraljevica,op een
norm aliseHng van de betrekkingen m etM oskou heeft aangd rongen.Het
eerste hoogtepunt van deze m litiek werd methet bezoek van Grom yko
van 2 tot6 september 1969 aan Belgrado bereikt.De norm alisering beoog-

de noch œn terugkeervan Joegoslavië naar hetSovjetblok noch hetopgeven van debinnen-en buitenlandsepositiesvan Belgrado.Tijdenshet
32 Die W elt,7 maart 1969.
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bezoekvanministerpresidentRibicicinjuni1970aan M oskouisduidelijk
gebleken,datmen van Joegoslavischezijdezowelde strijd om Tsjœhoslowakijeadactawilleggenalsookhet'offensief'mlemiserenmetMoskou
wilstaken.Nadatde gehelewereld dedoorhetSovjetmilitaire optreden
gœ r& erde feiten had aanvaard,konden de Joegoslavische communisten

nietalseen van delaatstetrompettisten op hetstrijdtoneelblijven.lmmers
de Joegoslaven moesten zich van de Sovjetpoliueke druk,wegens hun
houdinginaugustusen september1968,bevrijden en deuit1955daterende
verklaring van Belgrado door M oskou opnieuw laten bekrachtigen. De

Sovjetbezetting van TsjechoslowakijerelativeerdeechterzulkeSovjetverklaringen.De bekrachtiging doorde Sovjetpartijleiders isbovendien tot
Brezjnevsbezoekaan Belgrado inin september1971uitgebleven.Brezjnev
steldezijn reisnaarBelgrado herhaaldelijk uiten deSovjetperszettehaar
kritiek op de Joegoslavische binnen- en buitenlandse politiek voort.De

Joegoslavische aanspraken op een onafhankelijke politiek werden na Nixons bezoek aan Tito door de Sovjetpubliciteitsmedia opnieuw bekritiseerd.Commentaren van de leider van de Amerikaanse Communistische

Partij,GusHall,kregeninnovember1970indeSovjetperseenopvallende
plaats.Daarin werd Tito œn gebrek aan klassebewustzijn verweten en
eenzijdigebevoordelingvan het(Amerikaanseimperialisme'.Ook werd de
Joegoslavische politiek van ongebondenheid a1s het reinste opportunisme
gedoodverfd.

Alsgevolg van de voortzetting van deSovjetkritiek op Joegoslaviëheeft
men in Belgrado ingezien,datdeveiligheid en onafhankelijkheid van het
land alleen doordeNATO gegarandeerd kunnen worden34.Nixonsbezoek
in 1970 aan Joegoslavië heeft bewezen dat de Verenigde Staten een
verandering van hetmilitaireen politieke evenwichtten gunste van deSov-

jet-unieinditdeelvan Europanietwensen.OokdeJoegoslavenzoudenhet
nauwelijksbegroeten,indien de Verenigde Staten hun Europese engagementzouden reduceren.Vermoedelijk daarom herinnerdeTito Nixon tijdens zijn verblijf in Joegoslavië eraan,dat de grote mogendheden een
specialeverantwoordelijkheid 'voorhet1otvan de wereld dragen'.M aar
tegelijkertijd maakteTito erook melding van datdevolkeren van Joegoslavië'ihreUnabhângigkeitund freieinnereEntwicklungvorjd erGefahr
und jd em Angriffschûtzen'.In hetslotcommunkuévan ditbezoek werd
ook gesteld,datwd erzijdse betrekkingen <aufden Prinzipien derUnabhëngigkeitund dergegenseitigen Achtung ein Stabilisierungsfactorin Europa und anderswo in derW eltseien'3s.
33 H.Verfûrth,Jugoslawîens Absîcherung f?lEuropa,in Aussenpolitîk van februari
1971,p.94.

34 Cf.NATO J/fcr Czechoslovakia,W ashington,1969,pp.37-55.
35 Internationde Politik-Dokumentatîon,Belgrad,H eft193/1970,pp.15-16.
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Hetblijftdan ook een zeldzaam fenomeen datdeJoegoslavischecommunisten,na elkefrontalebotsing m etde C.P.S.U.,ondanksalhun ervaringen

metdeRussen tijdensdeafgelom n dri&ntwintigjaren,telkensnietalleen
opnieuw hetwederzijdse arrangementmetde Sovjet-unie zoeken,nlaar
ook de socialistische gemeenschap metde Sovjetpartijverkondigen.<In
solcherPolitik nurTaktik fiirden tâglichen Bd arfzu sehen,verbietetsich
schon wegen ihrer innerpolitisch-ideologischen Folgen'. De œ nvoudige
Joegoslavische com munist,<der iiber Jahrzehnte hinweg hinter allen A useinandersetzungen mitM oskau wie eine ArtewigesLichtdie Solidaritëtskerze brennen sieht,kann kallm zu dem Schlusskommen,seine Fuhrung
halte sieum desvorteilhaften Scheineswillen am brennen.Ere rde damit
auch einen schweren Irrtum begehen'36.
Resum erend kan worden vastgesteld datvolgensdepolitiekecorrespondent

van de Frankfurter Allgemeine Zdtung in Belgrado de Joegoslavische
Bond vanCommunisten,in e1kgevaldethansinvloedrijkstegroepaan zijn
top,de Sovjet-unie ondanks 1948 en 1968 alshetnog steedswezenlijke
bastion beschouwen van hetwereldcommunism e.De Joegoslavische leiders

zijn ervan overtuigd datmetdecommunistischehoofdmachthetsocialisme
in alle andere landen,ook in Joegoslavië,zoum oeten vallen.(Sie siehtsich
deshalb auch in Zeiten offener Konfrontation mitM oskau zum W unsch
nach dem Bestand von dessen ungeschmëlerter W eltmacht-position genötigt'37.De Joegoslavische comm unisten zullen zich tegen een aanval van

de Sovjet-unie en haarbondgenoten op hun land in bloedige strijd verddigen.Nietalleen omdatzij,zoalstijdensdeTweedeW ereldoorlogwerd
bewezen,patriotten zijn,maarook daarom omdatdeJoegoslavischeCommunistischeleidersweten,dathetdoelvandeze'broderlijkehulp'za1zijn
hun demachtteontnemen.Daarom zullen zijin hun strijd tegen deinterventie van de W arschaupactlanden ongetwijfeld westelijke militaire hulp
welkom heten.M aarzijzullen tevenselke dag eraan denken dathetuiteenvallen van de Sovjet-unie ook heteinde van hetsocialistische experimentin Joegoslaviëmetzich meezou brengen.In e1k gevalza1de houding
van delddersin Belgrado tegenoverM oskouhetzelfdeblijven totdeBond
van Com muisten en hetJoegoslavische socialisme er op een zekere dag

in zullen slagen zich van deleninistischeideologieen praktijken geheelte
bevrijden,totzijerin zullen slagen zich een massaleaanhang bijdevolkeren van Joegoslaviëte verschaffen en <an dem okratisch gesonnenen'socia-

listenin dewereld deSovjetsteun ientbehrlich gemachthaben wird'38.
36 J.G.Reismûller,o.c.,p.204.
37 ibid.
38 ibid.
38 ibid.

Abortusen eerbied voor hetleven
PierreAntoine

EerbiM voor het leven is niet de kern van de zogenapmde traditionele

moraal.Alsjebeweertvanwel,dan verstajediemoraalwe1heelslecht.
Om twee redenen.In de eerste plaats weten m ensen in œ n traditionele
samenlevingheelgoed datdedood een even fundamentele dimensie van het

menselijkebestaanisalshetleven.Doodenlevenkunjenietvan elkaarlos
maken en dan,in œn abstractie,hetleven hetmorele goH ,de dood het

morelekwaad noemen.Enten tweH e,belangrijk isniethetleven op zichzelf,maarderedenen diejehebtom televen:datwathetleven hetleven
waardmaakt,datwatdemoeitewaard isdatjeerjeeigenleven,eventueel
zelfs datvan anderen voorriskeertl.
Verrevan traditioneel,ishetfeitdathetleven alsdeopperstewaarde wordt
beschouwd,veeleereen eigenschap van dem oderne industriële maatschap-

pij.Hetdoeldataandearbeidgesteldwordtis:hetleven in standhouden,
delevensduurverlengen,hetlevensniveau verhogen.In œn maatschappij
die nietgoH m eer weet waarvoor de m ens leeft,die dat dwaarvoor'en
twaarom 'collectief verloren heeft of niet meer weet te formuleren, telt
allœ n nog leven.Die overwaardering vanhetleven isethisch geen vooruitgang,maareen regressie.
De waarde van hetleven affirmeren zondermeerheeftnietsvan doen met

moraal.Vandemoraalzoudenwij,integendeel,moeten verwachten datzij
onszegtwatdem oeite waard is datwi
jeronsleven voorriskeren.In œn
wereld a1sde onze,die machteloosstaattegenoverdeellende,hetonrecht
en hetdodelijkegeweld datalom heerst,klinken allepom peuze verklaringen over de oneindige waarde van hetleven alleen maarhol.

< J/ismensell
jk/epea?M enszi
l'n iserkend worden
Alswespreken vaneerbied voorhetleven,bHoelen wenatuurlijk eerbiH
voorhetmenselijkeleven.M aarwatisdat:menselijk leven? Zijn levenen
1 Cfr.P.Antoine,lsleven alles?,in Streven,januari1969,pp.341-348.
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menselijk leven gewoon gelijk? Datisnietzo'n gemakkelijke vraag,en
misschien ishetjuistom ze uitdeweg tegaan datwij,metname in de
polemieken omtrentabortusen dergelijke,zondernadereprecisering spreken van teerbiM voorhetleven'.Alserin devollezin van hetwoord men-

selijk leven isvanafhetogenblik datde vruchtvan man en vrouw leeft,
vanafheteerste ogenblik van de conceptie dus,dan is abortus moord.En
dan isde hele kwestie van meetafaan opgelost;moord immersis zonder
appèlte veroordelen,daarisiedereen hetoverœns.Erkunnen verzachten-

deomstandighedenzijn,maarook diemaken dedaad nooitlegitiem.
Gemakkelijk wordtvanhetprobleem een dilemmagemaakt:ofwelisabortusmoord,ofwelisheteen bagatel.Datiseen valsdilemm a.Alsik abortus

nietzomaardirectgelijkstelmetmoord,danwi1datnognietzeggen datik
om hetevenwatgoedkeur,datikallemoreleobjectiesophef,datikvaneen
abortuseen indifferentezaak maak waartoejevrolijk kuntbesluiten voor
je eigen gerief.De klassieke christelijkemoralisten waren heter allemaal
over œ ns dat abortus af te keuren is,maar de m eesten van hen stelden

abortushelemaalnietgelijkmetmoord.Devraag,vanafwelkogenblikjuist
men werkelijk meteen menselijk wezentemaken heeft(in hetjargon van
dietijd:op welk momenteen menselijkezielzich bijhetembryo komtvervoegen)beschouwden zijimmersalseen open vraag,waarop zijgeen dogmatisch antwoord hadden.ln plaatsvan ze uitdeweg te gaan,moeten we

demoed hebben teerkennen daterfundamentele vragen zijn waarop we
gœn simpelantwoord hebben.
Debiologie houdtzich bezig m ethetleven.Op de vraag echterwatmense-

lijk leven is,kan debiologiegeen volledig antwoord geven.Zijkan voorwaarden opsommen dieonmisbaarzijn:alsdieernietzijn,isergeen menselijk leven mogelijk.M aardatbetekentnogniet:a1sdiebiologischevoorwaarden er we1 zijn,is er noodzakelijk menselijk leven.Noodzakelijke
voorwaarden zijn noggeenvoldoendevoorwaarden.Demensisnietteherleiden totzijn biologischerealiteit.W ezenlijk voorde constitutievan een
menselijke persoon is nog iets anders.Een Iwolfs-kind',dat vanaf zijn
geboorteaanzichzelfwordtovergelaten,heeft,gestelddathetinleven blijft,
nietveelmenselijks;hetkanheelmoeilijk opnieuw helemaalin een mense-

lijkegemeenschapworden opgenomen.Onontbeerlijk voordevormingvan
eenmensishetgehelestelvanmenselijkerelatiesineenmenselijkegemeenschap.Daarleertdemensbijvoorbeeld spreken,denken,handelen en zich
alseenmensgedragen.Aan diepersoonsvormenderelatiesgaan wijterecht
steeds meer belang hechten.De kwaliteitvan de veelvuldige relaties,die

vanafde eerste jaren œn band vormen tussen hetkind en zijn ouders,
tussen deoudersonderling,tussen hetkind en zijnbroersen zusjes,en de
manierwaaropdierelatieszich ontwikkelen,zijn,zoalsdedieptepsycholo-
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gielaatzien,beslissend voordeconstitutievan depersoonlijkheid.En dat
begintalvôörde geboorte:ofde oudersvan elkaar houden ofniet,ofhet
kind gewenst,aanvaard,allœ n m aar gd uld of als een indringer wordt

beschouwd,geeftrichting aan een heelbestaan.M enszijn betekent,concreet,door œn menselijkegemeenschap erkend worden a1s een van die
gemeenschap.
Twee heeluiteenlom nde voorbeelden kunnen datillustreren.Heteerste is
misschien shockerend;hetisontleend aan een culturelecontextdievervan
de onze afstaat:die van menseli
jke groepen die nog heelprimitiefleven,
in rudimentaire omstandi
ghden,zoalsbijvoorbeeld sommigeEskimo's.Er
heerstonderde leden van de groep een heelsterke solidariteit,ieder kan

rekenen op iedereen,niemand wordtaan zijn lot overgelaten.En toch
worden pasgeboren kinderen hier soms nog om hetleven gebracht.Datis

een contradictie,zeggen wij.En toch ervaarthetgroepsgeweten dieinfanticide nietalseen moord.Isereen kind geboren,dan komtereen kapitaal

moment:hetogenblik datheteen naam krijgt,watbetekentdathetaanvaard wordt als 1id van de groep en datallen zich verbinden om hette
verdd igen en te beschermen.M aar de voorwaarden waarin deze m ensen
leven,zijn zo hachelijk,daterzich omstandigheden kunnen voordoen -

een uitzonderlijk harde winter,geen levensmiddelen meer - waarin de
groep geen nieuw 1id kan aanvaarden,geen kind méér te eten kan geven,
zonderhaareigen overlevingskansen in gevaartebrengen.A1sdan besloten
wordttothetwegmaken van pasgeborenen,dan isdateen tragische beslissingdiedoordegroep,onderdwang van de omstandigheden,aan deouders
wordt opgelegd,tegen hun wi1in.

Dichterbijonsen in eenheelanderecontextiserwatwijindeKerk doen.
Hetdoopselbetekent en bewerktdatvan œ n mensenkind een kind van
God wordtgem aakt.Ook hierisersprake van een naamgeving, ook hieris
erœ n gem œnschap,deKerk,die een menshelemaalaanvaardtalseen van
haaren zich tegenoverhem verbindt.t
Doorhetdoopsel',zegthetkerkelijk
wetboek,fwordtde mens een Persoon in de Kerk van Christus,metalle
rechten en plichten van de gedoopte'.
Tegenoverdelouterbiologischegeboorte isdezeerkenning van demensa1s
persoon,a1s1id van degem œnschap,a1shetwareeen nieuwe, rechtmense-

lijke geboorte.Zijfundeertconcreetdesolidariteit.
Sociale bem iddeling

Iemand a1s de zijne erkennen en zich tegenover hem verbinden,is niet
loutereenprivézaak:hetisdezaakvaneenmenselijkegroep,eengemœnschap.Datis ook nog waarin de moderne samenleving Ook hierzi
jn het
.

567

Abortus en eerbied p* r hetleven

nietalleen deoudersdiedezorg voorhetkind op zich nemen,maardehele
gemeenschap,via gezinsregelingen,scolarisatie,sociaal beleid,enz..M aar

deze solidariteitisin de maatschappijvan vandaag bijna helemaaluitgehold.Dezin en debelevingervan zijn verdrongen doordeorganisatie.Als
jebijvoorbeeld degeboortevan een kind gaataangeven op hetgemeentehuis- wattoch ook betekent:ditkind wordtnu erkend alsœ n persoon in
de gem eenschap - dan isdatnietveelm éérdan een adm inistratieve form aliteit.
Alsop die manierdezin uithetsocialeleven isweggetrokken,ishetniette
verwonderendatwijcollectiefgaanlijdenaan een gebrek aan ethiek.Alser
geen sociale bemiddeling m eer is die zin kan geven aan hetleven en een

leidraad kanzijninmoeilijkebeslissingen,ishetnietteverwonderen dat
sommigen gaan denken:een kwestie als die van de abortus is uitsluitend
een privé zaak,die doodgewoon aan iederswillekeurmoetworden overgelaten.Deem otionele discussiesvan hetogenblik hebben dan tenminste één
voordeel:zemaken duideli
jkdathethierom een kwestiegaatdieiedereen
aangaat.En ze ontm askeren de collectieve hypocrisie van een theoretisch

heelrepressievewetgeving diegepaard gaatmeteen feitelijk heelpermissievepraktijk.Hetfeitdatoverhetprobleem nu openlijk gesproken kan
worden,maakt die hypocrisie onuitstaanbaar Je kuntjezelf geen goed
geweten meerblijven verschaffen doormaarteblijven veroordelen en tegelijkdeogentesluitenvoorderealiteit;doorderealiteitin declandestiniteit
tedringen en blind teblijven voordeduizenden gevallen van uiterste nood
waarvoorbijna nietswordtgedaan.
.

M eismi
jn naaste?
Eén van demoeilijkheden om in hetabortusprobleem een juistinzichtte
krijgen,houdtverband metdie sociale waardenbeleving.Een andere,met
hetfeitdatwijhierniettemaken hebben meteen menselijk wezen datal
helemaalvoltooid is,een persoon die alklaar en duidelijk a1s zodanig
erkend is,maar met het moment waarop de eerste erkenning tot stand
kom t:wordthetkind aanvaard en metliefdeopgenomen of, integendeel,

geweigerden venvorpen?Hierin speeltnatuurlijkdepsychologischedism sitie van de ouders,vooralvan de moeder, een rol.De optimale situatie is

uiteraard datzijhetkind hebben gewild,dathun erkenning van hetkind
a1seenmenselijk wezen,a1siemandennietmeeralleen maariets, helemaal
in hetverlengdeligtvan deverantwoordelijkeliefdediezijelkaartod ragen.M aarikgeloofnietdatjezondermeerkuntzeggen:alsjehetkindniet
gewensthebt,ben je er ook nietverantwoordelijk voor,ben je ook niet
verplichthetalseen mensop tenemen;hetfeitdathetkind nietgewenstis,
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is œn geldig motief voor abortus.Je kunt toch nietZCggCn:mensen die
ongewenstzijn,van wieweniethouden,m oeten wemaarsupprim eren.
M M e door hetchristendom is hetin de wereld van vandaag een vanzelfsprekende eisvan hetgeweten geworden,datwi
ja1smenserkennenenin
ni
e
t
a
l
l
œ
n
di
egenen m etwie datvandemenselijkegemeenschapopnemen
zelfgaat,m aardekring van de erkenning zo vermogelijkuitbreiden,zodat

hijallen omvat:nietalleen diegenen dieonsnabijzijn,maarook verre
vreemden;ook de arm sten,dezwaksten,de meestwgerlozen,diegenen die

wijgeneigdzijna1snuttelozenofonbruikbarentebeschouwen:oudenvan
dagen,behoeftigen,fysisch en geestelijk gehandicapten.Dezelfde ethische
eis die onshetracisme doetveroordelen en onsdoetvc hten voor sociale
rechtvaardigheid,verbid tonsook een vruchtafdrijvi
nga1sietsnormaalste
beschouwen ofietswaarjegoedsmod stoebesluit.

Hetzou allemaalgemakkelijk zijn a1s de mogelijkheden van onthaalen
opnameonbeperktwaren.M aardatzijn zeniet.W ekunnen dusaltijd in
eenconlctsituatiekomen.Nietalleswatwijbelangrijk vinden,kunnen wij
realiseren.Dienst aan de een betekentvaak ondienst aan een ander.W e
kunnen voorde tragische vraag komen te staan:wie moetopgeofferd wor-

den aan wie?Dan kunen wijnietsandersdoen dan moedigvoorhetbest
mogelijkekiezen.Maarwatwijdan ook denken te moeten doen,hetzal
nooithelemaalvoldoen,hetkan nooita1sideaalworden gesteld.Hetzijn
zulke klem situaties die ertoe kunnen leiden dat de eventuG teit van een
abortusonderogen wordtgezen.

M oedig demoeil#khedenonderogenzien
Verantwoordelijk handelen vraagtmoed en vasthoudendheid.Dehuidige
tendens naarliberalisedng maakt sommigen bang dat dat alleen œn toegeven isaan gemaknlcht:een gerustegoïsme,datallœn maaronmiddelli
jk
van hetleven wilgeieten en zich van alwatdatin de weg staatwilontdoen.Dievreesisnietongegrond:nietalleen hebbenwi
jhetallemaalliefst

zogemakkelijk mogelijk,maarwj leven in œn maatschappijwaardleven'
allesisgeworden,waarhetgeen zin meerschijnttehebbenzichnogergens
voorin te spannen,waar alle dwang ervaren wordta1seen onrechtm atige
repressie.Alsechterabdicatieonze enige houding wordttegenoverom het

evenwelkehindeY s,danzijnwijgeenmensenmeer,isergœnmaatschappijmeer.
M aar metdie vreesisnietallesgezegd.W antwatisdat:m oH ig de moei-

lijkhMen onderogen zien?Een moeilijkheid isnietietswaarvoorjeautomatisch op devluchtmoetslaan,maarevenmin ietsdatjehalsstrrigtelijf
moet gaan of met berusting ondergaan. <A1s de graankorrel niet sterft,
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brengthijgeen vruchtvoort'.Demod om stand tehouden in een schijnbaaruitzichtlozesituatiem oetgeschraagd worden doorhoop;zonderhoop

heefthetgeen Zn de graankorrel,jezelf,te laten rotten.De graankorrel
brengtnietautomatisch vruchtvoort:hijmoetin degrond zitten,nietzo
maarin de kelder liggen.Onontbeerlijk isin ieder gevaleen rustige en
duidelijke beoordeling van desituatie.Somsza1je,hoeveelhetook moge
kosten,moeten volharden opdeweg diejeœnshebtgekozen;somsdaarentegen moetjedemoed hebben om tebreken en jeleven een nieuwe en
andere richting te geven.Altijd echter moethetgaan om een lucide en
m oedige beslissing,nietom een abdicatie.

Om daartoein staattezijn,moeten menKn worden geholpen en gesteund.
Nietdatom heteven wiejouw verantwoordelijkheid in jouw plaatskan
nemen.M aarop ogenblikken datwe de indruk hebben voor œ n ramp te

staan en erdooroverrompeld dreigen teworden,hebben wijsteun van anderen nodig.M ensen moeten kunnen praten om helderte zien.Ze hebben

concrete hulp nodig om een besluitdatzij,alvoldoethetniethelemaal,
weloverwogen menen te m oeten nemen,ook uitte voeren.H etergste zou

zijna1swijmensendieinmoeilijkhedenverkeren,zoudenignoreren en aan
hun lotoverlaten uitvreesom onste comprom itteren ofonsgoed geweten
te verliezen.

W atis erte verwachten pJa een nieuwe wetgeving ?
Er wordtgesproken van een nieuwe wetgeving inzake abortus.Onderwet
verstaatmen meestalregels en voorschriften die vastleggen wat verboden
en wattoegelaten is.Ik geloofnietdateen sociaalprobleem alsabortus(of

analoog:jeugdmisdadigheid,drugs,echtscheiding)metzo'n soortwetgeregeld kan worden.W ordtze op die manier gecodificeerd,dan kan de wet

alleen repressiefofpermissiefzijn,maaraan socialeproblemen a1sde zo
juistgenoemde geven noch repressie noch permissiviteiteen bevredigende
oplossing en,beide hebben zware sociale consequenties.

Steljehetprobleem in termen van Ttoegelaten'of'verboden',dandreigje
in deeersteplaatsalleverantwoordelijkheid teontlopen:dewetontslaatje
ervan,zijzegtin jouw plaatswatjemoetdoen;pasjedewettoe,dan ben
jein orde.In dramatischegevallen,waarje alleen een ambiguë,d.w.z.de
bestmogelijke,maarnooithelemaalbevreigende oplossing kuntzoeken,
gajevandeweteen rechtvaardiging verwachten diedieambigdteitopheft
ofje ervan ontslaat.W elnu,zulke situatieskomen veelvuldig voor,onder
vele vormen.De meest serieuze sociale problemen van vandaag bestaan

juistuitYn veelheid van particuliere,singuliere fgevallen',die iderhun
aparteoplossingmoetenkrijgen,zonderdatdeoplossing dievoorditgeval
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geldt,meteen œ n abstractalgemœ n principe kan ofm oetworden voorV e

gevv en.Deontrouw van œn van dehuwelijkspartnersbijvoorbeeld kan
hetlevenvoordeandereenvoordekinderenzoondraaljkmaken,dateen
scheidingdeenigrdelijkeoplossingis.Maardaaruithetalgemeneprincipe
halen dathetoverspelvan deœ n deanderhetrechtgeeftop echtscheiding,

lijktme schandalig:liefde houdtvergeving en vecoening in;je ligttoch
nietopdeloernaardetekortkomingenvanjepartnerom opgronddaarvan
jerechten op teeisen.In velegesprekken meteerlijkeen bevoegdemensen
-

artsen,psychologen,sociale werksters- die aanvragen totabortus te

behandelenkrijgen,ben ik vaak getroffen geweestdoorhun vedijndeoordeelendemenselijkemanierwaarop zijconcretegevallen tegemoettrHen,
maartegelijkdoorhun groteaarzelingom degevallen waarin abortus toelaatbaarkan zijn en diewaarin Mjverbodenmoetblijven,in wetten en
voorschriften vastte leggen.In de praktijk is œn abstracte wettekstop
zichzelftrouwens altijd nog leeg:zijn reële draan ijdte blijktpasuitde
interpretatie die erin de rechtspraak aan gegeven wordt.
Uitdeze ontoereikendheid en dubbelzinnigheid van wetteksten wilik niet
concluderen datdewetnietskan doen,datiM erhetmaarvoorzichzelfuit
moetmaken.De wetkan nog ietsandersdoen dan regelsen voorschriften

vastleggen inœn code;zekanook œn chartervansocialeinstellingenzijn.
En datlijktin ditgevalveelmeeraangewezen.Erwordtbijvoorbeeld gedacht aan de oprichting van centra voor raadpleging en hulpverlening.

Vooralop ditpuntzullen wijnauwlettend moeten toezien,wanthier,lijkt
me,ligtdewerkelijke toekomst.Hetkan een tijd duren voorergenoeg
van diebureauszijn om deenorme behoeften op tevangen,maar,a1sze
nietgewoon ontaarden in legaleabortusklinieken,kunnen zeeen rele hulp

bie en.Enmeteen bid en zeeen ervaringwaaropwijin samenspraakkunnen reflecteren.Alleen doorzulk œn gezamenlijkereflectie op depraktijk
kunnenwecollectief,metverloop vantijd,een beterinzichtkrijgen in œn
probleem dat ons op hetogenblik overrom pelt en waarvan we voorlopig
nietgoed weten hoe we hetaan moeten pakken.

Opdemoeilijkevragenwaarmeewijcollœtiefgeconfronteerdworden,hebben we geen pasklaarantwoord,geen absoluuten definitief ja of nœn.
Vaak probeertm en dediscussie die op hetogenblik overalaan de gang is,

teherleiden totzo'n duidelijk ja ofneen.Daarmoeten wenietintrappen.
Dejuistehouding tegenovereen probleem a1sditmoet,geloofik,twee
dingen omvatten:we moeten eisen durven stellen én begrip opbrengen.De

tweesamen.Eisenzonderbegrip zijn onbegrijpelijkeeisen,geen echteeisen,
wantzekunnen nooitdoorhetgeweten worden gdnterioriseerd;zevorm en

allœn slaven of autom aten,gœn mensen.M aarnetzo is begrip datgeen

eisen stelt,geen echtbegrip.Hetishetsoortbegrip datzogenaamd begrij-
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m nde mensen aan de dag leggen,die om heteven wataanvaarden,omdat

zedemod nietmeerhebbenom nogietstebegrijmn.Zobegremn worden,ismisprezenworden.Datwatwijwerkelijkbelangrijkvinden,moeten
wijblijvendoen gelden:watwerkelijk belangrijk isvoordeeen,omdathet
demensweanlijktraakt,moetwerkelijk belangrijk zijn voorallen.Alsje
datwerkelijk wiltdoengelden,moetjeproberenjeverstaanbaartemaken.
Datis niet hetzelfde als dogm atisch affirmeren en alwie van œn andere

mening is bijvoorbaatveroordelen.Hetbetekent weldat je ook jezelf
onderkritiek stelten andere meningen probeertte begrijpen,om op die
maniersomsbelangrijkedingen teontdekken waaraan jezelfnietgedacht
had ofdiejeonderschathad,maarwaarmeejeweldegelijk rekening moet
houden.
Hetgeweten wordtgevormd door uitwisseling en dialoog.Dat geldt niet

alleen voorhetindividuelegeweten,maarookmaatschappelijk en m litiek.

W

D enken a1s m acht*
Corn. Verhoeven

1
Devraag die wete bespreken hebben,kan ongeveerzo gesteld worden:hoe
komthettoch,dathetwesterse denken uidooptop technocratie,activiteit

en materiëlewelvaart,terwijlallerleioostersewijzenvan denken veelminder totmaterieelzichtbare resultaten leiden? In het westen schijnt het
denken helemaalin dienstte staan van nuttigheid en produktie,de oosterse

wijsheid schijntdaarvan aftezien.
Ditis de vraag in alhaar vaagheid.De bespreking daarvan hoeft,dunkt

me,nietop een duidelijk antwoord uittelopen om toch zinnig tekunnen
zijn.Hetstellenenbijstellen vandevraagisopzich zelfaleenheelkarwei.
W atdaarbijtoevalligallemaalkomtkijken,kan in devraagsteKng betrokken worden a1sstoftotdenken.Datheeftop zich zelfalbetekenis.Denken

alslouterproces,afgezien van enigresultaat,isalbelangrijk.M aardaarbij
staatin ditgevaléén ding voorop:devraag stuurthetdenken in derichting
van kritische verwondering overhetwesterse denken en de westersemanier

vanleven.Zijgaatervanuitdatdieniethelemaalvanzelfsprekendis.Ofzij
kan bijdragen toteen eventuele hervorming daarvan,staatte bezien.Op
heteerstegezichtlijktzijinhaarinspiratiemeerwestersdanoosterstezijn.
Zijlijktnamelijk,alskritischevraagdeaanloop tezijn van een pogingtot
actief,veranderend ingrijpen,bdnvloeden,omturnen etc..
Hetistegenwoordig een beetjemodeallerleivormen van doosters'denken,
bv.meditatie,yoga,Zenboeddhisme,te cultiveren en te stellen tegenover

westersegejaagdheid,nervositeiten technocraue.Kennelijk wordtvan die
foosterse renaissance'een soortvan geheime,rustgevende wijsheid verwacht,diea1stegengifkan dienen tegendeziekten van dezetijd.Dejacht
naarsted sgroterewelvaartneemtonderdieziekten een belangrijkeplaats
in.Decultusvaneenoostersewijsheidhoudteen zwijgendekritiek inop
demaatschappijwaarinwijlevenenop deronduitwalgelijkeuitwassen van
dewesterse,m oderne maniervan leven.Van deandere kantishetnatuur-

lijk nietteontkennen datin dezelfdetijd hetwestersedenken,althansbe* Lezing voorhetstudium generale van de Akademievan Industriële Vormgeving te
Eindhoven,16 december 1971.
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paalde vormen daarvan,een aanzienlijk grotereen meertastbare invloed
uitoefentin hetoosten dan omgekeerd.Debeloftevan welvaartisdaarbij
een niette onderschatten bron van inspiratie.De hele wereld isbezig wes-

tersteworden.Alsdieoosterserenaissanceernietwas,zou zewaarschijnlijknooitmeerkunnenkomen.Indezemodewordtwaarschijnlijkdelaatste
kansaangegrepen om nog van een alternatievelevensbeschouwing teprofiteren,voordaterop ditgebied een volstrekte uniformiteitontstaat.

Numoetenwijhetom tebeginnen erovereenszijn,dathetfeitdatiets
m odeis,nog geen criterium isvoor de waarde ervan.Zelfsdem eestwaardeloze dingen kunnen modeworden.Ook de korte,heftig woedendem ode

iseen westersverschijnsel,een trend in deconsumptiemaatschappijen kan
naarzijn inhoud moeilijk gebruiktworden a1szakelijk argumenttegen die
maatschappij.Als oosterse wijsheid mode wordtin hetwesten,kan zij
amper als ernstige aanklacht tegen datzelfde westen beschouwd worden.

Alszijdatwas,zouzegeenmodeworden.Dus:ofdiemodeisgeenoostersewijsheid,ofweldiewijsheid wordtin demodeniethelemaalau sérieux
genomen.Overdiemogelijkhedenzou eindeloostedebatteren zijn;daarbij
zoudanzonauwkeurigmogelijkvastgesteld moeten worden,watnu precies
devageaanduiding<oostersdenken'inhoudt.Zo'n exacteomschrijvingzou
waarschijnlijk nietmogelijkblijkentezijn.Erisook nauwelijksbehoefte
aan.Voorzover een oosterse manier van denken hetwesten beïnvloedt en

een modieusverschijnselwordt,gaatdieonherroepelijkdeeluitmaken van
onsconsumptiepakket.Zijwordtervaren alseen soortvan recreatietechniek,eenmaniervanrelaxendieonsnietwezenlijkvervreemdtten opzichte
van onseigen levenspatroon,maar ons integendeelnieuwe krachten geeft
om daarverderaan te breien.

W atdiemodeintussen we1bewijst,ishetbestaanvan enigeverbazingover
de vanzelfsprekendheid waarm ee de westerse m anier van denken a1s de

enigjuisteofmeestvruchtbarewordtaanvaard.Vanuitdezeve- ondering
wordtook de vraag gesteld.Hetm omentvan een mode kan worden aangegrem n om de verwondering zodaig te cultiveren datze hetlangeruit-

houdtdaneenmodegril.Enofhetdanoverauthentieke,exotischewijsheid
uithetOosten gaatofovereen verwaarloosdewijsheid van eigen bodem,
isnietzo belangrijk.Hetgaatnietom deverpakkingofdeherkomst,maar
om de bruikbaarheid.
2

Alswedevraagnaderbekijken,blijktnietalleen hetoostersedeelvan de
daarin geformuleerdetegenstellingnogalvaagtezijn,maarook hetwesterse.W anneer we voor ons eigen gemak de oosterse trant van denken even
aanduiden als tmeditatie',kunnen we vaststellen,datlang nietalle vormen
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vanwestersdenkenaandieoostersemd itatietegengesteldzijn.Eristussen
de westerse en de oosterse contemplatie meerovereenkomstdan tussen die

tweevormen vancontemplatieaandeeneendewestersewetenschappelijkheid aan de andere kant.W e zouden dus grote stukken van het westers
denken m oeten weglaten om een gave tegensteK ng tussen oosten westte
hebben.M aardiehebben wedan intussen zelfgeconstrueerd.

Hetkanindevraagnietzozeergaanom hetwestersedenkeninzijngeheel,
maar om bepaalde aspecten daarvan die leiden tot positieve wetenschap
en technocratische m acht.De verwondering gaatdan uit naarhetfeitdat

technocratieen wetenschap zo'n typisch westerseverschijnselen zijn.M aar
filosofie isniethetzelfdea1swetenschap;zijvaltvoorœn deelbuiten de
tegenstelling ofliever:zijbrengtdie terug naarhetwesten zelf,a1s een
tegenstelling tussen positivistisch en contem platief denken.H et probleem

speeltzichook inhetwestenzelfaf,binnendeveelheid vandenkwijzendie
daarzijnofgeweestzijn.
Een anderebeperkingvandevraagstellingkanditverduidelijken.Hetgaat
blijkbaarnietoverhetwestersdenkenin alletijden.Detegenstellingdoet
zich hetduidelijkstvoelen sindsœn bepaaldetijd.Zijisbetrekkelijk modern en houdtverband met de opkom st van technocratie en wetenschap.

In de oudheid bestond zijin een heelandere vo= ,n1.a1stegenstelling
tussen de vrije en zogenaamde belangeloze contemplatie of theoria van
mensenmetvrijetijd,enhetzwoegenvan deslaven.Detegenstellingtussen
theorieen praktijk heeftnog lange tijd enige kenmerken daarvan overgehouden,bv.œ n zekeresuperieure minachting van de kantvan dedenkers

voordebanalepraktijk.Erismisschien nog we1ietsvan overindetegenstelling tussen kantoor-en fabriekspersoneelbinnen hetzelfdebedrijf.De
tegenstelling heer en slaaf wordt op œ n watbeschamende manier voortgezetin een subtielstandsverschiltussen boord en overall.

Devraagheeftdusallerleikanten.Maarzelijktintussenomgekeerdtezijn.
Alsin degeschiedenisvan hetwesten detheoriezolangverheven isgeweest

boven de praktijk,zoalseen meesterboven een slaaf,ishetverwonderlijk
datjuistdiemaniervanwestersdenken diehetmeestaansluitbijdepraktijk endeslavernij,dewestersemenstotmeester,ook overhetcontemplatieve oosten gemaaktheeft.In de vraag speeltblijkbaar nietzozeer een
gecompliceerd denken a1swe1deverdeling van de machteen rol,waarbij
hetoosten,ondankszijn wijsheid,demachtelozepartijis.W aarderingvoor
diewijsheidkanwaarderingvoormachteloosheid zijn.Datzou eeninteressantelementin die modekunnen zijn.
3
Nu eenmaalde geschiedenisin devraagstelling betrokken is,kan hetvoor
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deduideliju eidvan debesprekingnuttigzijn,dieglobaalin perioden in te
delen.Datkan op allerleimanieren gebeuren,dieiedervoorzichvrijwillekeurig zijn.W atalle indelingen,voorzover ze niet zuiver chronologisch
zijn,gemeen hebln,isdatzeuitgaan van hetgeloofdatdegeschiM enis
nieteen ordelozechaosis,maareen structuurheeftenvooral,datzijvooruitgangbetekent.Datiseen axiomageworden bijdewestersegeschiedenisbeschouwing.
Som s wordt het denken a1s uitgangspunt voor de indeling in perioden
genomen,bv.in debekendedriedeling van AugusteComteineen religieuze,

een metafysischeen een wetenschappelijkeperiode.Van Peursen sluithier
in zijn boek Strategie van de Cultuurbijaan,waM eerhijeen mythische,
een ontologische en een functionele fase in hetdenken onderscheidt.M et

dstrategie'wordtbH oeld hetvermogen vandemensom op grond van zijn
gd achten en bevindingen zijn eigen ontwikkeling terhand tenemen en de
gang van degeschiedeniste bepalen.
Voorhetprobleem waar hetnu over gaat,isdit begrip van grootbelang.

W anthet schijntdatde tegenstelling tussen oosters en westers denken
verband houdt met de mate waarin deze strategie in praktijk gebracht
wordt.Gezien vanuiteen oogpuntvanvooruitgang en machtlijkthetwestersdenken,zoalshetzich uitinwetenschap en technocratie,verdertezijn,
œ n hogerehistorische ontwikkeling bereiktte hebben dan hetoosterse.Het
westerse denken gaatook van hetbegrip geschiH enis als vooruitgang uit,

hetiszelfhistoriserend en ontwerptde vooruitgang,terwijlde md itatie
vrijtijdloosisenzich vandeactualiteiteerderafkeertdan datzedietot
centrum van deaandachtmaakt.Dem d itatie streeftnietnaarvooruitgang

ofmacht,tenzijnaar vooruitgang in zelfkennisen machtoverzich zelf.
Zijlijktertezijnom zichzelf,a1sœn purepassie,nietom enignuttigresultaat.Zijvulthaareigen tijd toteen verzadigd moment,terwijlhetwesters
denken de verzadiging lokaliseert in een steeds uitgestelde toekomst,een
veelbelovende utopie.

In hetdenken van denaodernetijd isdegeschiedenisnadrukkelijk geworden tot een strategie van de vooruitgang.Die strategie is de zelfregulatie
van de mensa1shistorisch wezen in hetperspectiefvan een utopieswaarin

eindelijk ook hetmomentverzadigd za1zijn.Hetbelang van denken en
kunnen wordtgem eten aan praktische resultaten;kennen iskunnen,kennis

ismacht.In de meditatiespeeltdie machtgeen rol.Zijblijftbuiten de
horizon,ofwelomdatzijverworpen wordt,ofwelomdatzijonbereikbaar
geachtwordt.
Perioden in degeschiedeniskunnen dusbeschouwd worden a1s fasen in de

ontwikkeling van demachtdie demens over zijn eigen bestaan heeftof
hoopttekrijgen en van demanierwaarop hijdiemachtzelfinterpreteert.
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Hierbijlijktinhetoostersdenkendemachtmeergerichttezijnopzelfbeheersing en op ditmoment,in onsdenken meerop wereldbeheersing en op

detoekomst.Omdatdiemachtniettotaalis,laatzijœn restaanmachteloosheid over,die in hetoosten tot wereld-en toekomstverlies en in het

westen totzelf-en momentverliesschijntteleiden.Alsdevraag geplaatst
wordtinditpersm ctief,lijktdetegenstelling minderabsoluuten doetzich
deaantrekkelijkemogelijkheid voordatoostersen westersdenken elkaar
aanvullen.Zonderdiemogelijkheid zou dewederkerigebelangstellingweinigvruchtbaarzijn.
4

Als hetsuccesvan het denken uitte drukken is in termen van rnachten
strategie,moetdeinspiratie van hetdenken gezochtworden in een besef
van onm achten gd wongen passiviteit.Hoe geringer de kansop succesen

machtis,destegroterisdekansdathetdenkenblijftstekeninmachteloze
verwondering,passiviteiten gelatenheid.W ekunnen ditde allereerste periode noemen,maar wem oeten nietde vergissing begaan te denken datdie

m riodehelemaalvoorbijgaat.Hetdenken blijfteen restvan machteloosheid behouden. W at we de eerste periode noemen,kunnen we ook de
onderste laag noemen.Die is aanwezig in alle contemplatie.Het denken
kan nooitzijn ontstaan uitdemachteloze,verwonderdecontemplatieverloochenen zonderzich zelfessentieelte verarmen.

Watwijin oostersemanieren van denken waarderen,houdtwaarschijnlijk
hiermeeverband.Wijvinden daareen gaveen elementairegelatenheid die
wijbenijden,minstensvoorzoverzebetrekking heeftop de materiële behoeften van een individueelbestaan.Diebehoeften zijn toteen minimum
gereduceerd.Er is een discipline in de vorm van een principiële versobering,dieberustop deervaring van m achteloosheid en beperktheid.Deenige
machtdieeris,ishetbesluitvan dedenkerzich aan tepassen aan deleegte

rondom hem.Hijlegtbeperkingen op aan zijnwensen en behoeften.Tegen
een achtergrond van machteloosheid en armoede stileerthijzijn eigen bestaan toteen monumentvan rust.Doormiddelvan zijn wijsheid lijkthij
allestehebben wathijverlangten degrootstmogelijkebetekenistegeven
aan zijn eigen heden.W aardering voordezemaniervandenken houdtin
datwijzealseenstadium beschouwendatvanelementairbelangisenniet
overgeslagen kan worden.
5
Een tweM e laag offase in de ontplooiing van hetdenken kan in verband
gebrachtworden metwatComtehetreligieuze stadium en Van Peursen de
mythischefasenoemt.Een functievan demythe<isdeoverm achtigemanifes-
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tatievan iets...Demythegeeftzichtop vreemdekrachten'(C.vanPeursen,Strategie vx Je Cultuur,pp.29,30).M ythisch zouden we dus een

maniervandenkenkunnennoemen,waarindemensdiezijneigenmachteloosheid ervaart,sterke en overheersende machten buiten zich zelf erkent,

bv.in de natuur ofaan de hemel,in zijn voorgeslachtofin de dierenwereld.Doordeze erkenning van mythische m achten,articuleert de mens

a1shetwarezijn eigen onmachten plaatstdiein een geruststellend kader.
Doorop goede voette staan metde machten compenseerthijzijn eigen
onmacht.Hijgeeftalshetwarezelfszijn onmachtuithanden.Hijgaatop
in œn levensritmedatoneindig veelsterkerisdan hetzijne ofhijzorgter
angstvaKg voordatzijn ritmeparallelblijftmethetkosmische ritme.De
kalender,deagendavanzijn werkzaamhedenwordtbepaalddoordewisseling van de seizoenen.Zijn techniek bestaatin hetgrijpen van geboden
kansen,nietin het scheppen daarvan.

Dezemaniervanleven wordtineenlateretijd,bv.bijdeStokijnen,toteen
moreelbe#nselverheven.Datbeginselluidt:leven volgensdenatuur,dus
in gehoorzaamheid aan hogere ofin e1k geval sterkere machten. W at be-

schouwdwordta1smenselijkemachtiseenaanvaardingvandeeigenmachteloosheid ofzelfsnietigheid en dieaanvaarding wordtmogelijk gemaakt
doorœn gevoelvan veiligheid in hetbestelvan hogerelnachten.Hetbeginselheefteen religieuze oorsprong in de verabsolutering van de natuurtot

een goddelijk verschijnsel,waaraandemensmoetgehoorzamen,wilhijniet
verpletterd worden ofrestloosverdwijnen indekosmos.Pascalspreektdit
besefuita1shijschrijftoverdegeringheid vandemens,dedenkenderiethalm,en zegtdatde eindeloosheid van hetheelalhem doethuiveren.Kant,

dieeen vandegrondleggersisvan hetwetenschappelijkedenken,wordtin
heelzijn nuchtereen rationalistischeoeuvremaaréén keerlyrisch en datis
wanneerhijdenktaan de sterrenhemelboven hem en de stem van zijn
geweten binnen in hem .
Tegenoverdemythische machten wordtdenken bidden.Ook bidden iseen

articulatievan deeigen onmachtvoorhetaanschijn van een hogeremacht,
een m ging om voor de eigen nietigheid een veilig onderdak te vinden

ondereen geruststellendekoepelvaneen goddelijkeofnatuurlijkevoorzienigheid.
6

Totzoverisernauwelijkssprakevan een verschiltussenoostersen westers
denken.In debeide richtingen isde denkergeplaatsttegen een overweldi-

gende werkelijkheid,die nietbeheerstmaaralleen bewonderd ofgehoorzaamd kan worden.H etverschilwordtpaszichtbaarin een stadium waarin

hetdenken zijn eigen machtgaatarticuleren.In de geschiedenis van de
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westersefilosofie gebeurtdatbijeen paar Griekse denkersuitde zesde
eeuw vôörChristus,diezich voorheteerstfilosofen noemden.Karakteristiek voorhun maniervan denken isdathetzich tegen de mythe richt:het

wilde rationele interpretatieen vervanging daarvan zijn.Datbrengtmet
zich mee,datditdenkenhetzelfdeobjectheeftalsdemythe,n1.denatuurmacht.H un werken heten <over de Natuur'en de keuze van datwoord,
datook a1s'ontstaan'gelezen kan worden,betekentop dch aldaterdistan-

tie genomen wordt ten opzichte van goddelijke machten.W atdNatuur'
genoemd wordt,isalnietmeerrechtstreeksidentiek methetgoddelijke:de
onmachtertegenoverwordtminderabsoluuten lijktruimtete laten voor
menselijkeinterpretatiesen ingrepen.
letsvan devolstrektehuiverwordtin diebenam ing bezworen.Erwordtin

principe gekozen voor natuurwetenschappelijk onderzoek, al ontbreekt
voorlopigelkebasisvoordebloeidaarvan.DezePraesocraten zijn deeerste
m ensen in de geschid enis die proberen een strate#e van de cultuur te
bepalen.Zijwillen de machten nietlanger aanbidden ofbezingen.Hun
verbazing zoekt een uitweg naar een redelij
ke verklaring en hiervoor is
nodig datde onherleidbare machten gdnterpreteerd worden a1s afhanke-

lijkeverschijnselen,gehoorzamend aan formuleerbarewetten.Hun verklaringen staan in hetteken van de verwondering,maar betekenen ook een
voorzichtige greep naar de macht over de natuur.Sommige Praesocraten

traden op alsingenieuren probeerden deverschijnselen te voorspellen of
eropin tegrijpen.Op een typisch westersemaierwerden denken en doen,
theorie en praktijk metelkaar in verbinding gebracht.Toch is juist dit
aspectvan hun werk,hetarticuleren van demenselijkemachta1stechnocratieveelmindersterkindetraditieovergegaandan debeschouwelijkheid.
Blijkbaariservooreenwerkelijkearticulatievandemenselijkemachtmeer
nodig dan alleen een interpretatievan deverschijnselen en hetbesluiteen
mythisch kader te doorbreken.Hetpure denken kan zich zelfgeen macht
geven.
7

Waarschijnlijk doordeonmachtvan de antieke fysica ge wongen hebben
een aantalfilosofen uitde zesde en vi
jfdeeeuw zich gewend toteenander
probleemgebid ,n1.demaatschappij.Mennoemthen sofistenenzijhebben
indegeschiedenisvandewijsbegeertelangetijd eendubieuzenaam gehad.
Hun pretentie wasnietdenatuurte bdnvloeden,maardemensel
ijkemaatschappijen daarmeeookdegang vandegeschiedenis.M ethetoogdaarop
voerden zijeen belangrijk onderscheid in,n1.tussen natuur en cultuur,
gewoonte ofafspraak.De bedoeling hiervan is,van hetgrote,massieveblok
van m achten en gegevenseen stuk afte splitsen,waarop demensgreep zou
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kunnenkrijgen.Wantwatweicultuur'noemenisnietdoorgodengegeven,
maar door mensen gemaakt.De gedachte dat hetdus ook door mensen
veranderd en verbeterd kan worden,ligtdan voordehand.Ditiseen revolutionaire ontdekking.ln primitievere samenlevingen geldtook de cultuur

inalzijnuitingenalseeninstellingvangoden ofbovenmenselijkemachten.
Zijhebben in de oertijd een voorbeeld gegeven datvoorgoed de praktijk
bepaalt.Daaraan mag nietsveranderd worden.

Desofisten begingen duseen grootwaagstuk toen zijdeveranderbaarheid
van de menselijke wereld proclameerden.Zijwaren in datopzichtnogal
optimistisch enmeenden in staattezijn demaatschappijdrastisch tebeïnvlod en.De passie van hun denken wordt niet zozeer gdnspireerd door
machteloosheid of behoefte zich aan te passen,maar doorhetperspectief
van een vruchtbareactiviteit,dusvan machtin dezin van:vermogen om de
wereld volgenseen bepaald plan teveranderen.

In ditopzchtzijn de sofisten dusenigszinste vergelijken metde maatschappijcriticien deandragogenuitonzetijd.Deveranderingendiezijwilden teweegbrengen,lagen nietzozeer op hetterrein van de materiële voorzieningen als we1op hetgebied van dementaliteit.Zi
jgingen immersuit

van een nieuweinterpretatievandewereld,waarbijeen grootdeelvan die
wereld alsmenselijkeinstellingwerdopgevat.tDemensisdemaatvan alle
dingen'.Op grond daarvan geloofden zijdatzijin staatwaren mensen op
tevoeden en om tescholen,hun een anderementaliteitbijte brengen en
daardoordesamenleving ingrijpend te veranderen.
Ditkan alseen belangrijk princiep en a1s een typisch westerse pretentie
beschouwd worden.Elke revolutie lijktvoorbereid en begeleid teworden
door een poging een nieuw opvoedingsdoelte formuleren en een nieuwe

opvoedingspraktijk toetepassen.Ditiseenverworvenheidvan desofisten.
M aar hun invloed is beperktgebleven,misschien omdathun pretenties te
grootwaren.Een anderereden waarom hun activiteitOPverzetstuitte,was

hetfeitdatzijvoorhun lessen geld vroegen.Hiermeewerd desofistiek in
deogen van filosofen alsSocratesen Plato toteen banale aangelegenheid,

waartegen zijzich heftig verzetten.
8
De klassieke filosofie van de oudheid is nogal sterk van de wereld en de

praktijk afgekeerd.Men geloofdewe1datzijin hetparticuliere geestelijk
leven van defilosoofvan grotebetekeniswasalslevenswijsheid,a1stroost
tegen verdrieten a1sstilering van zelfbeheersing,maarnauwelijksin haar
praktisch nutvoordesamenleving.Platolaatin zijn Staatwe1filosofena1s
leiders van de gemeenschap optrd en,m aar dat is voor hen eerder een

offerdan een consequentie van hundenken.Zijmoeten deverheven aan-
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schouwing van eeuwigeideeën verlaten om aftedalen in een grotwaarmet
vageafschaduwingen van dieideeëngenoegen genomen wordt.<prakti
jk'is
in deze visie een tweederangskarwei,waaraan weinig genoegen te beleven
valtvoor iemand dieeenm aalbetere kostgeproefd heeft.Hethoogste wat
de filosoofa1sleiderzou kunnen bereiken,isdatiedereen een filosoofzou

worden en zichaan decontemplatiezou wijden.
Contemplatieisdekernvandeklassiekewijsbegeerte.Zijbontwoordtaan
heteerstestadium ofdediepstelaagvan hetdenken,de sprakelozeverwon-

dering.Een wijsbegeerte waarvan contemplatie de kern is,dklassiek'noem en betekentnog eensbevestigen datdeze fase van hetdenken niet ver-

waarloosd kan worden.Klassiek isdatwatbijœn Mstorischeinterpretatie
nietovergeslagen kan worden.ln die zin ishetonvervangbaar,water verderook van gezegd kan worden.
De klassieke filosofie gaat uit van de verwondering en komt die nietzo

maarteboven.Zijarticuleertdieverwondering in haarvraagstelling naar
OOrSPrOngCnbestemmingVan dewereld.Inhaarantwoordenarticuleertzij
een poging totordening die a1s een begin van m achtgezien kan worden.

lndewestersefilosofiewordthetzijndein degreep van deredegebracht,
er wordt een m acht gearticuleerd,maar door het denken niet praktisch

uitgeoefend.De filosofie zelf blijftvrijmachteloos.Zijkrijgtpas macht
wanneer zijmachthebbers inspireert,zoals Plato droomde en zoals het
theologen we1 eens lukte, of wanneer van de filosofie een m anier van
denken wordtafgesplitstdie zich ontwikkelttoteen zelfstandige, positieve
wetenschap.

9
De westerse technocratie berustniet op de filosofie, maar op de natuurwetenschap.Pasin de natuurwetenschap,losgem aaktuitmythologische en

wijsgerigekaders,uitverwonderingenmachteloosheid,ontwikkelthetdenken zich als articulatie van de macht. Dit proces isin hetwesten pas een
paareeuwen aan degang.Tevoren wasdevraag naarde verschillen tussen
westersen oosters denken lang zo klemmend niet.De Chinese beschaving
werd toen o.a.vanwege vernuftige technische vondsten bewonderd, w aar-

meezijhetwestenvooruitwas.Devraagwordtklemmenddoordetechnologischevooruitgang,die in hetwesten een produktisvan een meer exact
en zakelijk denken tegenoverde materie.Vooruitgang wordt zichtbaar en
meetbaar in de welvaart.Hijvraagtom een vergeli
jking.
Descartesdefinieerde materie a1suitgestrektheid.Die ismeetbaar en meetbaar betekent:onderworm n aan demenseli
jkemaat.Ook in de klassieke
filosofie is m aat een centraal begrip, maar zijblij
ftdaar totop zekere
hoogte een m etafoor.M aatis daar eerder:aansporing totbeperking dan:
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instrumentom te meten.Ook deuitspraak datde mensdem aatisvan alle

dingen,heeftgeen technischebetekenis;zijismeerde vertolking van een
pretentiedan derealisering vaneen project.ln denatuurwetenschap leidt
de m aat totexacte kwantificaties,totontdekkingen en beheersing van de
materie.H etexperimentishiervoornodig.Om hette ondernemen moetde
denker ervan afzien methetblote hoofd te denken en zich begeven naar
de m aterie.Antieke filosofen achtten dit te banaal ofverwachtten er te

weinigverrassendeontdekkingen van.In hetnatuurwetenschappelijk experimentontmoeten theorieen praktijk elkaarvoorheteersten beginteen
procesvan wederzijdse bdnvloeding en verrijking.Zonderditproceslijkt
deindrukwekkendegroeivan denatuurwetenschapm n in demoderne tijd
nietdenkbaar.Eenmaalopganggebrachtzietzijeen perspectiefvan eindelozevooruitgang voorzich.En omdatdievooruitgang machtbetekent,kan
de natuurwetenschap rekenen op de steun van buiten de wetenschap,kapitaalen regering.Zodra immerskennismachtwordt,worden de machtheb-

bersweetgierig en willen zijop zijn minstde resultaten van de kennis
kopen.
10

Voorzoverdegeschid enisietskan bewijzen,heeftzijhetgelijk bewezen
van deze onderzoekers en machthebbers.W ant de materie heefthen be-

loondmetwelvaart.M isschienisdateentroostprijs,wantwelvaartbetekent
noglangnietdatdemenszijneigenlotinhandenkannemenen destrategie
van zijn ontwikkeling kan bepalen.De wetenschap heefteen imponerend
stuk menselijke machtgearticuleerd,maar ook een indrukwekkend stuk
machteloosheid aan hetlichtgebracht.Deschaalvergroting werktnaartwee
kanten.

Welvaartmoetdusnieta1s een toppuntvan menselijk geluk beschouwd
worden of a1s de vervulling van onze stoutste dromen.Als het bezitvan
middelenimpliceertzijnog niethetbereiken van enig doel,zekernietwanneerdatdoeltgeluk'm oetheten.M aarhetstaatvastdatwelvaartbeteris
dan armoede.Uitgaande van ditcriterium isde westerse maniervan den-

ken,juistdoorhaarmaterialistisch karakter,zondermeereen zegen.Ook
voor het denken,want gedachten die door nood gdnspireerd zijn en
ontworm n a1s aanpassing aan die nood,hebben alleen maar waarde a1s
troostofzelfbd rog.Alleen denood en de m achteloosheid die buiten het
bereik van de activiteitvallen,kunnen om een troostend, contemplatiefen
berustend denken vragen.Armod e is niet zo'n nood. Een filosofie, of
lievereen ideologiedieuitarmod e voortkomt,houdtde armoede in stand
en werktdevervreemding in dehand.Ook in die zin iswelvaartbeter dan

armoede:zijverhindertdesoberheid niet,maarmaakthetmogelijkdatdie
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eerlijkis.ZijomntvoordemensallerleimogelijkhMen,diehijmisscMen
zelfsnietkendeengeeftdaardoorookaandeontplooiingvanzijngdachten grotere kansen.

Dewestersevraagnaarnut,resultaaten welvaartkan dus,in vergelijking
m et de contemplatie uit west en oost,niet als minderwaardig afgedaan

worden.Hetlijktooknietjuistdewestersewelvaartuitsluitend tezien a1s
gevolg van imperialistischeen koloialistischeuitbuiterij.Hetwesten kan
nooitmeergestolen hebben dan hetzuiden ofhetoosten bezit.Toch heeft

hetmeer.W elvaartiswe1degelijk ook een resultnntvan helderen zakelijk
denken,hetbenutten van mogelijkhHen die in langzaam en ge uldig
onderzoek ontdektzijn.
Hetisdusnietalleen vrijwelonmogelijk,maarook tamelijk onzinnig de
oosterse wijsheid,watdatoverigens ook moge zijn,te gebruiken a1seen
totaal alto atief voor de westerse manier van denken. Die manier van
denken heefthaarwaarde en haar geldigheid zo overtuigend bewezen,dat

zijook hetoosten inhaargreepgekregen heeft.
11

Japan,hetland van derijzendezon,iseen westerse,industriëlemachtgeworden.De techniek betekenter meer dan de subtiele wijsheid van de
voorvaderen.En meerdan 700miljoen Chinezenlaten zich bijhun droom
van een betere wereld nietinspireren doorhun eigen oostersewijsheid,
maar door een universeel geworden techniek en door het uitgesproken

westersedenkenvanKarlMarx.Erisnauwelijkseenuitspraaktebe enken
die minderoostersisdan één van de centrale stellingen van M arx,n1.dat
de filosofen totdan toe alleen m aar de wereld andersgeïnterpreteerd heb-

ben,maardatheterop aan komtdewereld ook werkelijk te veranderen.
Deze stelling,die ook zelfeen interpretatie isen geen actie,heefta1sinter-

pretatie grote veranderingen teweeggebracht.Zijhoudtrœhtstreeks verband methetwestersutilitarisme,datnadesofistenindevijfdeeeuw vôôr
Christus in de achttiende eeuw opnieuw geformuleerd is en toen meer
kansen kreeg,omdat wetenschap en techniek zich ontwikkelden. In het
utilitarismewordtmetnadruk geëistdathetdenken totzichtbareresultaten
moetleiden en datde waarde van wetenschap en filosofie daaraan beoordeeld m oetworden.Zo'n stelling vormteen sinke bedreiging voorbelange-

lozecontemplatieen nutteloosmijmeren.Zijvraagtop deeersteplaatsom
doelgerichte actie en plaatst daarmee de contemplatie in œ n marginale
positie.Nietcontemplatie ofeen nieuwe m aniervan denken overde eigen

situatiekandeslaafbevrijden,maaralleen actie.
Hetiswestersalleheilteverwachtenvandemenselijkeactiviteiten aan die
verwachtingnauwelijksgrenzen testellen.Datiseenonvermijdelijk gevolg
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van het verrassende resultaatdatde westerse manier van denken bereikt
heeft.13egeciteerdestellingvan M arx gaatuitvan œ n zeerlagewaardering
voorhetdenken alsinterpretatie en van deverwachting dateen strategische

actiein staatisallemenselijkheiltebewerken.Bijwijzevan consequentie
wordtdan ook alleheildatnietheteffectvan menselijkeactiviteitis,als
Onheilen vervreemding ontmaskerd.Hiermee wordt in principe heel het
denken opgesloktdoor de eisen die de actie stelt.
Voorzoverhetnietdirectin dienstvan deactiestaat,wordthetbeoordeeld

op zijnindirectebetekenisvoordestrategievanveranderingenverbetering.
Hetdenken articuleertdan nietonmiddellijk een menselijkemachtoverde
materieen de structuurvandesamenleving,maarwordtwe1nadrukkelijk
gesteld in hetperspectief van œ n toekom stige machtsuitbreiding.Hetden-

ken overdetoekomst,dattyperend isvoordemodernetijd inhetwesten,
maaktvandetoekomsteen reservoirvanmogelijkhden totmachtdiebinnenkortte realiseren zijn.Hettotaal van die mogelijkhMen levert een
utopie,œ n beeld van een ideale samenleving,die op dit mom ent alleen
maargd achtkan worden,maarwaarvan men hooptdatze binnen afzien-

bare tijd ook metterdaad te realiseren is.Ook hierduswordthetdenken
nietbeoefend a1sœn pure passie,maarin verband gebrachtmeteen sted s
grotere en preciezere articulatie van de m acht.Alsde utopie op heteerste

ooglijktopeenPlatoonseideeënhemel,objectvanpurecontemplatie,isdat
enigszinsmisleidend.De utopie is we1geen blauwdruk,maarzijnodigt
uiteindelijk toch uittotactie.Maarmisschien isook dePlatoonseideeënwereld welop die manierteinterpreteren.Ook Plato heeftzich intensm et

deconstructievaneen idealewereldbeziggehouden.M aarhetlijktertoch
op ofbijhem dieutopiemeereen voorwerp van aanschouwing blijftdan
een prikkeltotactie.Inzoverrekanzi
jeerdervervreemdenddanenthousiasm erend werken.
12

Hetdenken isbijonsduszo sterk in verband gebrachtmetactiviteiten
machtdathetalsarticulatievan de onmachthooguiteen voorlopig karaktermag hebben.Een volstrekte en defiitieve onmachtwordtnieterkend.

Een consm uentiehiervan isdatallesgedachtwordta1sobjœtvan macht.
Diemachtuitzichnietindemogelijkheid dewereld teinterpreteren,maar
die teveranderen.In de stelling van M arx wordthetinterpreterend denken
a1sm achteloosafgewezen:de actie wordtgeheven op de troon van de contem platie.W anneerkennismachtisen geen machtelozecontemplatie, m oet

hetvoorwerp van die kennis een veranderbare wereld zijn.Nietalleen
meetbaarheid,maarook en vooralveranderbaarheid ishetkenmerk van de
materiële wereld,Waarop de aandacht van hetwesten zich richt. HetOP
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actie gerichte denken wilnietalleen de materie bre baarmaken en daaraan welvaartonuenen,ietswatde Praesocraten nietlukte,m aarhetwilook

maatschappelijke misstanden opheffen,mensen beïnvloeden en zelfs een
nieuwe menscreëren,ietswatde sofisten altevergeefs geprobeerd hebben.
H etM arxism e combineertheteen methetander en brengtmentaliteit en
ideologie in causaalverband met materiële condities en produktieverhoudingen.

De aandachtvoorde actieblijktzo succesvoltezijn datdezemaniervan
denken hierin zich zelf totop grote hoogte rechtvaardigt.Hetperspœ tief

van activiteitblijktte inspireren door de veronderstelling van totale veranderbaarheid.Ditwestersaxioma:allesisveranderbaar,blijktvruchtbaar
tezijn zonderdathetbewezen is.Hetisook nietbewijsbaar.Nog minder
bewijsbaarisde conclusie die eruitgetrokken ofliever eraan verbonden
wordt:allesmoetveranderd worden,of:wijmoeten allesveranderen,wij
moeten een nieuwe wereld en een nieuwe mensscheppen,etc..Detheoreti-

schewaarheidbestaatnietop zichzelf;voorzoverzijeris,blijktzijuithaar
praktische bruikbaarheid.
Dezeaxioma'sverlokken nietzozeertotmaterialisme alswe1toteen appèl

aaneentotaleen slopendeactiviteit.Hetwestersactivismekangemakkelijk
in ongeduld,geweld en roofbouw ontaarden.In het ongd uld wordt elk
uitstelverworpen,in hetgeweld elk overleg;in de roofbouw wordtomwille
van h.etsnelleresultaateen ongunstig neveneffectvoorliefgenom en.W aar-

toeditkanleiden toontdeschandelijkeverontreiniging van wateren lucht,
waaraantegenwoordigzoveelaandachtbesteedwordt.Debijproduktenvan
een haastig opgebouwde welvaart beginnen benauwend te worden.Het

wordtsteedsduidelijkerdateen totale activiteit,gebaseerd op hetaxioma
van de menselijke macht,totrampen leidt.Terechtbegintmen zich afte
vragen ofaldieactiviteitwelzo'nzegen isenofwijnietskunnenlerenvan
een cultuurwaarin de passiviteitœ n grotere betekenisheeft.

Depassiviteiteisthaarrechten op.Zijisgebaseerd op demachteloosheid
en hetinzichtdatde mensnietalleskan en hoeftte veranderen.De wereld
isnietalleen hetterrein van onze activiteit,maarook van onzeverwonderde,machtelozecontemplatie.Onsdenken kan nooitsnmenvallen m etonze

actie:hetblijftin allefasen van zijn ontwikkeling zijn machteloosheid behouden.Ditinzichtkan onstoegankelijk makenvooreen wijsheid dievan
buiten afschijnttekomen,maardieonsvanhuisuitnietvreemd is.W ijsheidhoeftgœnimport-artikeltezijn;zijisheeleenvoudig hetinzichtinde
bep ensdheid van onze machtop ditm oment.En hoe m eerhetdenken de

machtarticuleert,destebeterzouden wijin staatmoeten zijn degrenzen
daarvan te onderscheiden.

Een literatuurtheorie
A 1seen donderslag uithelderehem el
Paul Claes

Voor criticiuitons taalgebid die de veranderde atmosfeer in de buitenlandse literatuurwetenschap niethebben geregistreerd,moethet boek van

T.A.vanDijk,M # erneliteratuurteorie%,aankomen a1seen donderslaguit
helderehemel.Op een ogenblik datdemeestevan onzeacademischeen gevestigdeliteratuuronderzoekersnog moeizaam worstelen m etdeverworvenhd en van het Engelse tNew Criticism' en de Franse 'Nouvelle critique'

(duseindelijk de tekstcentraalgaan plaatsen in plaatsvan zijn bronnen,
hettijdsklimaatofhetzieleleven van de auteur),verschijnteen werk dat
radicaalhetlinguïstische karakter van deliteratuurvooropstelt.Taaie my1 en overde schoonheid en deuniciteitvan hetliterairekunstwerk m oeten

wijken voor een ontluisterende visie die literaire werken beschouwt a1s
teksttypesteM dden van andere teksttypes.
Aangezien dezin dehoogsteeenheid isdiedoordelinguïstiek wordtgeanalyseerd,isvoordeanalysevan een taalverloop (b.
v.œn literairetekst)œn

extram latienodigdie depost-saussuriaansetaalkundigen (te)grifhebben
uitgevoerd.De Russischeformalisten (Jakobson,Todorov)hebben van in
den beginneliteraire teksten onderde loep genom en,hierin nagevolgd door

deFransestructuralisten (Lévi-strauss,Barthes,Sollers).Dekritiek dieook uitlinguïstischehoek

op deze pogingen islosgekomen,wasgd eel-

telijk gerechtvaardigd.Dezetekstinterpretatoren gingen zo snelovertotde
literaire orde,dateen degelijke theorievorming soms in de verdrukking
kwam.Lévi-strauss'gebruik van Jakobsons fonetische theorieën voor de
ondd ing van dem ythe,Jakobsonsonderscheid tussen proza en poëzie op
basis van de Saussure's tdubbele as'van de taal,Barthes' hanteren van

Hjelmslevsconnotatie-begrip hangen bijgebrek aan een stevige grondslag
in een theoretisch luchtledige,hoe interessantdeze hypothesesop zich zelf

ook mogen zijn.
Alstegenhanger van hetEuropese structuralisme,datschatplichtig is aan

1 T.A.vanDijk,M oderne literatuurteorie.Een eksperîmentele inleiding,Van Gennep,Amsterdam,1971,163 pp.,.
f12,50.
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deSaussure en in de glossemauek van de DeenselinguïstHjelmslev een
summa vindt,heeftin hetAngelsaksische gebiH de zogenoemde transfor-

mationeel-generatievegrammatica (deTTG)van de Amerikaan Chomsky
opkortetijd een duizelingwekkendeopganggemaakt.Hetfeitdatdetransformationalisten op de syntaxis en de structuralisten op de semantiek het
zwaartepuntvan hun onderzoek leggen,verbergteen dieperverschilin aanpak van beide richtingen.

Destructuralistischetaalbenaderingisparadigmatisch,d.w.z.datzijdetaal
beschrijftalsœnsysteem vanvirtueletermen ofgerealiseerdetaaleenheden.
Daartegenoverisde transform ationalistische taalbenadering syntagm atisch,

d.w.z.datzijde taalbeschrijfta1seen proceswaarbijtermen doormiddel
van regelstottaaleenhd en worden omgevormd.Daarbeide taalbenaderin-

gen dezelfdefenomenen beschrijven,zijn zijtheoretisch gelijkwaardig.De
keuze van een van beide is een kwestie van strategie en wordt slechtsgerechwaardigd doorderesultaten van hetonderzoek.
In tegenstelling totde structuralistische aanpak heeft de TGG op weinig

uitzonderingen na(o.m.demarxistischgdnspireerdetheorievanJuliaKristeva,œn 1id van de groep <Te1Quel') nog geen aanleiding gegeven tot
extrapolaiesop literairgebid .Hetoriginelevan Van Dijk'swerk isdan
ook hettoepassen van Chom skyaanse denkbeelden op dealgemeen-literaire
theorie.

Op kortetijd heeftT.A.vanDijk,md ewerker aan hetseminarium voor
Literatuurwetenschap aan de Universiteitvan Amsterdam,in œ n indruk-

wekkendereeksartikelen eenboM elbeschrijving gegeven van wetenschappen diebijdetekststudievan belangkunnenzijn,metnamemethodologie,
logica,informatietheorie,semantiek en semiotiek (œn lijstvan die bijdragenvindtmen indebibliografievan zijnwerk,dieop zichzelfeen waardevolleinleidingtotdemoderneliteratuurwetenschap vormt).W emogen dus
aannemen datzijnkeuzevanChomsky'stheoriegœn lukrakegooiwas,al
wordtzijnietzoexplicietgemotiveerd a1swenselijk was(p.9).Ook bijde,
nietsnieuwsbrengende,uiteenzetting overdeTGG in hoofdstuk IIIwordt
nietingegaan op delogischegrondslagen daarvan,watvooreen zich ttheo-

rie'noemende studiemoeilijk teverantwoorden is.
Ditbeletnietdatinheteerstemethodologischehoofdstuk despijkermeermaalsop dekop wordtgeslagen.De auteurbepleitvoorhetliteraire onderzoek terechthetaanwenden van œ n toetsbare theorie metondubbelzinnig
gedefinieerde termen.Hoeveel<literaire critici'bespreken œ n werk vanuit
een samenhangende en ge xpliciteerde visie? En hoeveelgeredetwist over

vorm,inhoud,engagementen dergelijkezou wordenvermeen indien deze
termen telkens vooraf bepaald werden?

M inderovertuigend slaatde schrijver(pp.21-23)deaanvalvan dialecti-
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schedenkersop waardevrijemenswetenschappen af.Volgens hen mag de
wetenschap nooiteen dabstract',vrij
blijvend karakterdragen,maarmoet
sted singeschakeld worden in de revolutionairepraxis.Schi
jntdezeopwerping minderrelevantvoorœ n form eel-linguïstische benadering,toch moet

deonderzoekerop zijnhoedeblijven voorschijnbaaronschuldigeideologischeinsluipsels.Een aardigvoorbeeld ishetalin Van Dijks'titelgdntroduceerde begrip literatuur.Ofschoon de schrijver erkent (p.74) dat het
eigenlijk tzowelteoretiesalsprakties'geen zinheefthetonderscheidliterair
vs niet-literair teksttype aan te houden,toch presenteerthi
jzijn werk a1s
een literatuurtheorie.Om die keuzegestand tedoen,geraakthijechterin
een hopeloze tegenspraak verwikkeld doorachtereenvolgenste stellen (p.
74)dathetonderscheid tussen beide teksttypesop formeel-tekstueelvlak
ligt(vgl.p.69)éndatdetegenstelling op basisvan semiotischeconventies
geconstrueerd werd.De wijze waarop ideologische factoren hier,tegen
klaarblijkelijkbeterweten in,hetobjectvanVanDijk'sstudiebepalen,lijkt
mijerg typisch voorhetdwangmatig a.h.w.onbewustwerkend karakter
Crvan.

Vanwegezijnmythischebijtonenisdeterm literatuurin een wetenschappelijk spreken onbruikbaar(vgl.dagelijkstehorenopmerkingen a1sfzoietsis
geen literatuur', twat dan m et de literaire waarde?', ddat is maar litera-

tuur').Wi1men weleen onderscheid maken,danishetbeterfictievetegenoverniet-fictieveteksten testellen.Ditonderscheid isniettekstueel-linguïstisch,maarwordtgeconstittleerd in desemi
otischepraxis.D.w.z.datwijde
semantischeinhoud van som mige teksten in decontextvan de taaldaad als
reëel,die van andere a1simaginair connoteren.Ditonderscheid kân,m aar
behoeftnietdoortekstuele karakteristieken (connotatoren)onderstreeptte

worden.T.A.vanDijk'swerk had erallesbijgewonnen indien hetconsequenta1s een teksttheorie wasopgezet.Alleen die kan trouwens hetm li-

tiekewapenworden waaroverhijhetin zijnbesluitheeft.
Eenheelhoofdstukwordtgewijd aan hetliterairecommunicatieproces.De
beschrijvingdaarvan stijgtop theoretisch vlaknauwelijksuitboven Jakobsonsuiteenzetting overdezesfunctiesvan detaalcommunicatie (in T.A.
Sebeok,Stylein Language,New York,1960).Debeschrijving verliestzich
in op zichzelf belangwekkende maar loszwevende opmerkingen.Een terloopse opmerking a1s die waarin de marxistische spiegeltheorie wordtverworpen (p.47),iszonderadstructiewaarnoch onwaar.Volgens de auteur
(p.45)heeftdeliteratuurtheorieo.m.tottaak de regelmechanismen te expliciteren tussen de inputvan de psycho-sociale én linguïstische systemen
en de outputvan detekst,een gedachtedie m .i.nietin stri
jdismetmarxistischedenkbeelden en die bovendien een verband legttussen de nu losvan
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elkaar behandelde tekstuele en contextuele beschrij
ving.Hetschema van
wor
de
n aangevuld.
tekstgenerering (p.124)zou in diezin kunnen
Hoofdstuk IV en V houden zich vooralbezig metm icro-en macrotekstuele
operaues,d.w.z.operatiesresp.binnen één ofmeerdereelkaardirectopvolgende zinnen en binnen œn hele tekst.Volgens de auteur definiëren de

eerstem ëzie,detweedeverhalende teksten (p.95).Toch geefthijtoe dat
hetvoorkomen van de ene ofdeanderesoortslechtseen kwestievan dom i-

nantieis(p.78).Methodologischlijkthetinvoerenvanditkwantiteitscriterium uitde empirischewetenschapm n onhoudbaarvoorsem iotische weten-

schapm n,die metbetekenisverschillen (gemarkeerd vs niet-gemarkeerd)

werken.Hetonderscheid prozavspoëziebestaatervolgensmijin dathet
eersteuitzinnen (d.i.syntactisch-fonischeeenhe en)bestaat,hettweedeuit
verzen (d.i.semantisch-fonische eenheden).
Ditbeletnietdatdezehoofdstukkendeorigineelsteenbelangrijkstevanhet
boek zijn.Stijlfiguren (alsalliteratieen metafoor)en narratieve structureringen worden hier,conform de TGG-theorie,beschreven a1s operatiesin

dezins-en tekstproduktie.Belangwekkend isook de beschrijving van de
verteltypes- eenvandestokpaardjesvan deformalistischeverhaalanalyse
alsœn pedormatief,in dieptestructuur-termen beschrijfbaar probleem
(pp.116-121).Ook hierwordtereen verband metde extra-lingistische
-

realiteitgelegd.

Uitdebeschrijving van deTGG-opvattingen overde semantische dieptestructuur blijktdatdeze nog nauwelijkseen intuïtief beginstadium ontgroeid is.O.i.isdeparadigmatischesemantiek (metnamein Greimas'S&
my tiquestructurale,Paris,1966)toteen veelgrotere systematisering gekomen.Dekeuzevan deTGG-strategieheeftzich hiergewroken.

De verdienste van T.A,vanDijk's boek ligtin de fundamenteelwetenschappelijke aanpak van problemen dienog altijd methalf-mythisch gemompelwordenbenaderd.Hetenigeverwijtdatmenhem kanmakenisdat
hijdeconceptualisering en systematiseringvan zijn theorienietvergenoeg
heeftdoorgevoerd.Symptomatisch daarvooriseen stijlticdiemebijeen
tweM elezingopgevallenis.Erishaastgeen bladzijdeinhetboek waarop
niet twee of drie paar aanhalingtekens voorkom en.Het gebruik van dit
leesteken connoteertin feite dathetzo gemerkte woord toteen andertaal-

spelbehoortdan derestvan detekst.In hetgevalvan Van Dijk betekent
ditdusdatdeauteureen strikt-wetenschappelijkebeschrijvingverlaatvoor
œn omschrijvingmetniet-adm uatetermen.
In deze en andere onnauwkeurigheden schem erthetexm rimenteelkarakter
van hetwerk nog te sterk door.Ditwas een donderslag met initiërende
waarde.H etware onweermoetechter nog komen.

Terzijde
In hetkasteelvan Blauwbaard
K Fens

De jongste publikatie van George Steiner,ln Bluebeard's Castle,is een
uiterstparadoxaalboek:op eenbriljanteliterairewijzewordthierheteinde
van onderm eerdeliteraire cultuurbeschreven.D,ezeisome NotesTowards
l eRe-definition ofCulture',zoalshetboek in een toespeling op Eliotin de
onderutelwordtgekarakteriseerd,handelen overdeondergangvan een stuk
westersecultuurop een manierdie die ondergang tegenspreekt.M erkwaar-

digerwijszietdescherpzinnigeauteurzelfiet,datdespitseengH ocumenteerdelijkredediezijn boek tendeleis,hetbestebewijsisvoordevitaliteit
van dedode,tenzijSteinerZchzelfbeschouwtalsœn overlevende uiteen
voortijd.Hijroepta1sschrijverinherinnering enkeleregelsuithetjongste
indrukwekkende gedichtvan Ida Gerhardt:dwie oud geworden is in dèze

eeuw /draagtin zijn denken veleeeuwen mee'.Steinersboek accentueert
ook hetkaraktervan gesloten circuitdatde westersecultuurheeft:delite-

ratuurkan alleen op literairewijzevoorverstaandersvanliteratuurschrijven,ook overheteindevandieliteratuur.Wieschrijft,schrijftop demuur
van hetliteraire leerhuis;wie daar niet thuis hoort,za1de tekst wellicht

onderogen krijgen,maarzekernietverstaan.
Steinerisèen literaircriticusofliteratuurdeskundige,maarhijhoudtzijn
ogen nietbijhetenegelezen boek,ook nietbijvele gelezen boeken.Hij
trektlijnen tussen literaireverschijnselen in heden en verleden,maartrekt
evenzeerlijnen vanuitdeliteratuurnaarverschijnselen in de buitenwereld,
enweerterug.Teksten zijn voorhem tekensdienaarmeerdan naarzichzelfwijzen.A1zijn schrijven ishetverslag van hetlezen vandie tekensen
van signalen uitdebuitenwereld en van dieuitandere kunsten.Hijisde
veelzijdigedieechteralsbasiszijn vakeenzijdigheid:deliteratuuraanhoudt.
Zijnvorigeboek,deomvangrijkeessaybundelLanguageJn# Silence(1967)
begintmeteen beschouwingoverdecriticus.(M en moethierbijbedenken,
dat'criucus'in deangelsaksischelandeneen veelm inderaan actuelekritiek

indag-ofweekblad gebonden begripis).Datessayzetzo in:tAlshijomkijkt,Zetde literaire criticusde schaduw van een eunuch.W ie zou er
criticusworden alshijschrijverkon zijn'
?'En ietsverderstelthijdevraag:
(Iser iemand behalve Sainte-Beuve,die alleen a1scriticustotde literatuur

hoort'
?'Dergelijkebescheidenheid iseengoedeintroductie,maarzijontkent
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ofverwaarloosteen kwaliteitwaarin een criticusvan hettypeSteinerofdat

vanzijnleermeesterLeavisjuistalsschrijverexcelleert:hetconstruerenvan
werelden vanuithun lectuur.Steinerisin wezen een story-verteller;zijn
materiaalisin de eerste plaatszijn lectuur,vervolgensbestaathetuithet
veledathijin anderekunst-encultuurgebiedenwaarneemt.M etdatmateriaalbouwthijzijn cultuurhistorischeofcultuurfilosofischewerelden op,
dieeven gesloten zijn alsromanwerelden.Zijn vernuftiswe1zo groot,dat
hijvan de verschillende gegevens een sluitend geheel kan maken.Het
gevaarvoordelezeris,dathijdezeconstructies,op grond van defeitelijkheid van hetmateriaal,een anderwaarheidsgehalte toekentdan die van de
fictie.En metdeze beweringen wilik hem niettotœn fantastmaken,maar

hem a1sscheppend schrijvermeerrechtgeven danhijhetzichzelfdoet.Je
m oetdeze eunuch zekernietmetdem uze alleen laten!
De grote essayistherkentmen vaak aan deinzetvan zi
jn werk:deverrassing van hetbegin.M aarerisnogeen anderherkenningsteken:zi
jn mededelingen zetten,mH e door de formulering ervan,de verbeelding van de

lezer aan hetwerk.Hijverschaftnietalleen meningen ofzienswijzen die
god -ofafgekeurd kunnen worden;ze eisen haastverdereuitbouw doorde
lezer.Essayisten van die soort moetmen eerder per saededeEng proeven

dan achterœn lezen.Elkezinbijhen isvaak een vondsten nogaleenseen
vonnisook.Zijlaten een miimum aan witruimtetussen hun gedachten.
Elke md edeling is een bouwsteen,die op zich hetbeschouwen waard is.

Zijlaten zich zelden gemakkelijk lezen,- ook ln Bluebeard's Castle is
geen schrijfgepraatvoordevaak.(WierecenteNederlandseessayistiek op
devierkantecentimeterwil<genieten'kun jein ditgevalbestzeggen,leze
hetboek Appivan Gerrit Krol.tAppi'staat voor <Autom atic Poetry by

PointM Information'en hetboek handeltoverpoëzie schrijven meteen
computer.M aar voor hijde computeraan hetdichten zet,schrijftKrol
eerst bewonderenswaardig verhelderend onder meer over hetbegrip poë-

zie).

Naenkelenoodzakelijkeinleidendewoorden(hetboekiseen bundelingvan
vierlezingen)begintSteinerzijn eerste lezing,die dThe Great t<Elmui'''
heet,zo:

fNiethetletterlijkeverledenbeheerstons,behalve,mogelijk,inbiologische
zin.Hetzijnbeeldenvanhetverld en.Diezijndikwijlsevenverfijndopgebouwd en selectiefa1sm ythen.Beelden en symbolische constructiesvan het
verli en worden haastop demaniervan genetischeinformatie in onsbe-

wustzijngedrukt'.
W iezo begintkan verderop zijn lezersrekenen.Datmythischeverleden
wordt norm voor het heden.En dat wordt dan haast vanzelf glansloos.
Vooronsis,naarSteinerszeggen,denegentiendeeeuw,dietot1944duurde,
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eengoudeneeuw geworden.Voorderestvan zijn betoogisdatwaar;in
zijn algemeenheid lijkthetmijonjuist:hetidealeverleden verschiltnogal
per persoon ofbevolkingsgroep of zelfsvolk.De katholieken die met een

mythischemiddeleeuwendoorhetleven gaan,zijn nietgeringin aantal;zij
heten conservatief.De katholieken die meteen nietmindermythisch beeld

van hetvroegchristendom leven,zijnnietmindertalrijk,zijheten progressiefsvanuithetmisverstand dathetoerbegin zuiverder isdan hetmidden.

En,om hetbijdekatholieken tehouden,deperiodevan twintigjaargeleden begintbijeen aantalalmythische trekken te krijgen.En hetaantal
Nederlandersdatmeteen symbolische constructie van de bezettingsjaren
leeft,isook nietgering.

ln Steinersbetoogisdegotlden eeuw denegentiende:tijd van vooruitgang,
burgerlijke veiligheid,eervolle plaatsvoorkunst en letteren,enzovoorts.
Steinersjuistestellingis,datzelfsgedetailleerdehistorischefeitendevorige
eeuw nietvan zijn glanskunnen beroven:demytheweerstaatelkeaanval
van degeschiedenis.W aarschij/ijk vanwegedebehoefteaaneen mythe;in
hetreddenvan dedroom isdemensbehendigerdaninhetredden vanzijn
leven.Steinerverschaftdegebruikelijke tegentonen bijhetgoud van de
vorige eeuw,maarhijgaatnog een stap verderen dan wordthijop zijn
best:hijzietdenegentiendeeeuw ook a1sdeeeuw van degroteverveling.
En dieverveling ishiervanhetgevolg:deenergiediedoorde Franserevolu-

tieisvrijgekomen,heeftzichmaarheeltendelekunnenrealiseren.M eteen
teveelaan niettegebruiken energieblijftdemensachteren deindustriële
ontwikkeling van de negentiende eeuw kan gevolg zijn van hetwi
llen gebruiken van deenergie.Naarmatede verveling toeneemt,hooptdedreiging
van een catastrofe zich steeds meerOP,
*die catastrofe yvordtverlangd.En
deeerstewereldoorlog isin feite de uitbarsting van degrondeloze verveling
van de negentiendeeeuw.Dehelerom antiek,waarin dekunstenaartotheld

uitgroeiten hijhetverlangen naarhetverloren gevaarbelichaamt,weet
Steinerop knappemanierin zijn constructiein tepassen.
De tweedelezing,metdevierdedefascinerendste, houdtzich metdebarba-

rijvan detwintigste eeuw bezig.Steinersformuleringen luisteren hierzo
nauw,dat samenvatting vergroving is. W atzich in onze eeuw heeft afge-

speeld aanbarbarijmoetendedenkersvandevooruitganguitdeachttiende
eeuw vooronmogelijkhebbengehouden.Hoeteverklaren datbijvoorbeeld
deuitroeiingvanzesmiljoenjodenineenbeschaafdeeeuw alsdeonzekon
plaatshebben.Bijdebeantwoordingvan dievraagkomtdegroteconstructeuraan hetwoord.Steinerbeschrijftop bijzonderewijzewathijnoemt&de
uitvinding van hetm onothdsme'doorM ozes. Van datmonothdsmewaren

dejodendedragersen degetuigen.God gaatdood.M aarhijkan pasdefinitief gedood worden a1s diegenen die voortdurend aan Hem herinneren,
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dejoden,uitgeroeidworden.Zo wordt,alsikhetopdiemaniermag samenvatten,de jodenmoord een godsmoord.
Een nietminder zware opgave wordtaan de mensgesteld door hetChris-

tendom,allanswanneerhetin zijn consequentiesbeleefdwordt.Rudimentairsamengevat:hetchristendom verliestzijn uitersten van hemelen hel;
en hetverliesvan de laatste ism aarderdan van de eerste.Dem achtonder
de aarde,diede helvertegenwoordigde,komtboven de aarde;wanneerde

heluitdegodsdienstvan werkelijkheid metafoorisgeworden,maken wij
dehe1op aardewerkelijkheid.Detwed elezingheetdan ook (A Season in
H ell';men herkenteraspecten van u nguageand Silence in.Naastmonothdsme en christendom ziet Steiner a1s derde grote confrontatie tussen
utopia en de gewonem lsslag van hetwesten de opkomstvan hetmessiaan-

se socialisme,waarvoorgeneratiesgestorven zijn.<In itsname falsehood
and oppression have spread overa good dealofthe earth'.M aarde droom

houdtzijn aantrekkingskracht.HoezeerSteinerhetmarxismeendewereld
ervan alseen messiaanseleerziet,bewijsthetslotvandepassageoverhet
derdeheildatuitdejoden kwam,eenvooralaan hetslotmagnifiek geformuleerdinzicht'
.<W iededroom weerstaan,zijnnietalleendwazenenvijandenvandemaatschappij;zijverraden hetdeelaan lichtin huneigen menszijn.Degodvan utopiaiseenjaloersegod'.
Hetderde deelhandeltoverdem st-cultuuren inhetvierdewordtgespeculeerd op morgen vanuitwaarnemingen uit het heden.W atin de tweede

lezing verbeurd isverklaard,blijkthelemaalvergeten.En,eerlijk gezegd,
word ik hierenigszinswantrouwig;hetgaaterop lijken datde conceptie
wordtopgeofferd aandewerkelijkheid.W antin dievierdelezingwordtde
cultuurderletteren afgebroken,op magnifiekewijze,dooriemanddiemet
literatuurwerelden kan bouwen.M aarde groteutopieën,inhun nawerking
VOOr mi
jn part,blijven nu buiten beschouwing. M œ n tegen het einde
komen ze even en verrassend terug.Steinerponeert,datde breuk methet

literaire verleden,waarop de literatuur tot op hHen noodzakelijkerwijs
heeftvoortgebouwd,volkomen is:deliteratuurvan eeuwen iseen zaak van

specialisten geworden en van datspecialisme geefthijzelf een superieur
voorbeeldineenverbluffend staaltjecomparatisme.lkgeloof,dathijindie
doodverklaring van de verld en literatuur,die nog nietzo verweg van ons

eindigde,gelijk heeft.M aarhijhad zondertwijfelnog op een anderniet
minderbelangrijk symptoom voor hetsterven van de literatuur kunnen
wijzen.Deliteratuurkundeisernietalleena1sspecialismevoorhetverstaan
van hetliteraire verlM en;hetheeftzich ook ontwikkeld,in de theoretische
literatuurwetenschap,totœn specialisme voorhetonderzoek naarhetver-

schijnselliteratuurop zich.Dieliteratuur-theoriebloeita1snooit.Ik geloof
echter,datvoordie ontwikkeling en bloeieen fatalezaak nodigisgeweest:
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deisolering van deliteratuuruithetgeheelvan demaatschappij.En die
isolatiekaniederdagelijksconstateren.Deliteratuurdreigttegaanverdwijnen in het museum van de universiteit.
Samenhangend metde teruggang van het belang van de literatuur is de
neergang in de cultuur van het woord.Voor die neergang geeft Steiner

voorbeelden.Blijfter dan nietsover? Aan hetslotvan de vierde lezing
komtdemuziek hetbetoog in:Steinerzietdetoekomstinnoten en klanken.

Enwanneerhijbeweert,datdepop-muziek deKlinguafranca'vandezetijd
isgeworden,heefthijzekergelijk.M aarhiermisik weeriets:de emoties
dievroegeregeneratiesin literatuurverwoord kregen, staan voordehuidige

generatieop muziek.Dezogenaamdeklassieke muziek betrekthijook in
zijnconstructie:destereo-installatieisdemodernebibliotheek.Enwanneer
hijstelt,datde muziek voordegenen die hun religieuze levensgevoelniet
meer kunnen realiseren,(de poëzie van de religieuze emotie is geworden'

(nadatdefeiten van degodsdienstaltotpoëzie waren geworden),kan hij
welmeergelijk hebben dan velen zullen durven toegeven.
Eigen aan dewestersemensiszijn nietuitteroeien drang totonderzoek.
W e staan nu voordelaatstedeurin hetkasteelvan Blauwbaard. W e zullen
ook die om nen,alzalhetons de complete vernietiging brengen.M et de
eigenschap,utopieën te bouwen in verleden of toekomst,is die van het
onderzoek de belangri
jkste van de westerse mens.En hetzou we1eens,

dunktmij,dedoem van dewestersemenskunnen zijnte moeten leven
tussen gisteren en morgen.En wiede bijbelkent,za1hetbijbelskarakter
vandiedoem herkennen.Dedood vanzesmiljoenjodenen dedoorSteiner
en velen methem gesignaleerde neergangvan hetchristendom , datzi
jn toekomstwegsned (en begon aan debouw van een utopia hierop aarde, zie
dehorizontalisten)hebben nietgeresulteerd in hetverdwijnen van een beschouwing van de<condition humaine', die,hoegeprofaneerd ook,in wezen

bijbelsis.
Ik geloof,datnaastditboek van Steinereen anderen, mitsdooreen auteur
van hetzelfdeformaatgeschreven, gelijkwaardigboek mogelijk is.Hetzou

evenfascinerendkunnen zijn.W antspeculeren,achterwaartsofvoorwaarts,
onderhetmom van feitelijk construeren,blijftvoorde toeschouwereen
boeiende bezigheid.DelaatsteVraag diemen zich na ln Bluebeard's Castle
kan stellen isdeze:inhoeverreisSteinernietslachtoffervan eigen m ythen
,
heelverfijndennietminderselectiefopgebouwd.Devraag stellen isin feite
jezelfantwoord geven.En we1OP dezevraag:dud jewe1jeeigen mythen
teverlaten? Delezervoordie vraag en de eruitvolgende opgave gesteld te

hebben,ishetbijzonderstedatSteinermetzijn boek bereikt.M en kan er
een literatorvan joodsehuizein dezepost-literaireen post-christelijketijd
nietdankbaargenoeg voorzijn.

Oud w orden en sterven
A.M arcoen

Dehoogdringendheid waarmeevanuitdepraxisvan debejaardenzorg vragen geformuleerd worden,stim uleert de expansie van het gerontologisch

onderzoek.Ditmanifesteerdezichduidelijkin deopzetvanhetEersteNederlandse CongresvoorGerontologiedatop 24 september 1971 plaatsgreep
te Utrecht onderhetmotto tLeefbare Ouderdom '.Vooraf werden in het

NederlandsTijdschrip voorGerontologieenkelepreadviezengeformuleerd
teneindedecongresgangers(in teleiden indeveelzijdigeproblematiek,die
heteerste resultaatis van de bestudering van veroudering en ouderdom'.

Nuzijninnr.4vanhetzelfdetijdschriftdecommentarenverschenen dieop
de congresdag zelf op die preadviezen werden uitgebracht.Een en ander

vormteen boeiend geheel,waarvan wijhierslechtseen beknoptenpartieel
beeld kunnen gevenl.

Preadviezen

VandevierinleidersformuleerdeProf.Dr.P.A.Biersterker(Utrecht),van-

uitme isch standpunt,metdemeesteprecisieduidelijkomschreven preadviezen of aanbevelingenz:
1.Onderzoek dientgestim uleerdteworden naarhetgenetisch bepaalde mechanisme datde(biologische klok'van de m ensstuurt.2.H etisnietwetenschap-

pelijktebeweren datwijdemechanismen begrijpen dieverantwoordelijk zijn

voorde veranderingen in het vaatstelsel.Indien we aannem en dat onze biolo-

gischeleeftijd inbelangrijkematebepaaldwordtdoordetoestandwaarin ons
vaatstelselverkeert,ishetvan essentieelbelang propaganda te m aken
a. tegen het roken van sigaretten

b. vooreen geregeldelichamelijkeinspanning

c. voor een,wat betreft het aantalcalorieën,aangepast dieet,dat weinig verzadigde vetzuren bevat.

1 Ditartikeliseen gewijzigdeversievan Overlevenden en stervenden.Kanttekenin-

gen :ijhetEersteNederlandseCongresvoorGerontologie .
LeefbareOuderdom'
,in

LeuvensBulletinL.A.P.P.,1972(21),pq.2-14.

2 P.A.Biersteker,Leefbare ouderdom,ln NederlandsTqdschriftvoorGerontologîe
(NTG),1971 (2),pp.118-219.
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3. dRevalidatievan gezonden'inalleleeftijdsgroepen lijktaangewezenom een
behoud vanhetlichamelijk prestatievermogen tebevorderen'(p.219).
NetalsBierstekersignaleertDrs.D.L.Knook (biochemisch Laboratorium

derVrije UniversiteitAmsterdaml3hetmerkwaardigefenomeen datde te
verwachten gemiddeldelevensduurvan deNederlandseman weerlichtjes
aan hetdalen isgegaan tengevolge van hetfrequenteroptreden van hart-en
vaatziekten en bepaalde vormen van kanker.Overigensisde toenam e van

degemiddeldelevensduurin nagenoeg 120jaarop spectaculairewijzegestegen van 36,2 voorde mannen en 38,5 voorde vrouwen in 1840 -'51 tot

71,4 en 74,8jaarin 1956-'60.
Ten einde een prognosete maken overde te verwachten levensdtlur in de

komendedecennianeemtKnookhetfundamenteelwetenschappelijk onderzoek m etbetrekking tothetverouderingsproces onderde loep.Hetverou-

deringsproceslijktbepaald doormeerderebasalebiologischemechanismen
endoorsecundairepathologischeprocessen diehetcomplexeresultaatzijn
van een grootaantal,somsexterne factoren.Erbestaan ruim 150 verouderingstheorieën.Toch zietde auteur stilaan een algemenehypothese terverklaring van hetverouderingsproces ingang vinden.
dverondersteld wordt dat veroudering het gevolg is van een op moleculair niveau optredende verm indering van cellulaire inform atie en van inform atieoverdracht,m etnadeligegevolgen voordeeffectievehoeveelheid neurologische,

endocriene en immunologische informatie'(p.220).
Voorhetverliesaan cellulaireinform atie en vermindering van de inform atieoverdrachtworden verklaringen vooropgesteld die in twee groepen ondergebracht kunnen worden.De enen zoeken de verklaring in toevallige

beschadigingendievoornamelijkhetgevolgzijnvan mutatiesofvanfouten
bijdeeiwitsynthese,deanderen zienin deveroudering <eenalvan tevoren
ingebouwde eigenschap, die geheel genetisch geprogramm eerd wordt'.

Knook verwijstnaar recent experimenteel onderzoek dat de ene of de
andere verklaring staaft,en steltdat nog zeerveelfundamentele research
op mM isch-biologisch gebiM moetgebeuren.

tDeresultaten van ditonderzoek zullen hetin detoekomstwellichtmogelijk
m aken om te kom en toteen therapie en preventie van de secundaire pathologi-

scheverouderingsverschijnselen.Misschien ontstaatde mogelijkheid om in te
grijpen in hetfundamenteleverouderingsproces,zodatdeklok van hetouder
worden gedwongen za1worden langzam erte lopen'.<. .Op grond van verschillende berekeningen wordtverondersteld datna elim inatievan cardiovasculve
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zouhiernog2% jaaraankunnentoevoegen'(p.223).
3 D.L.Knook,De betekenis van medisch-klillisch ollderzoek vooreen leefbare ouderdom,in NTG 1971(2),pp.220-224.
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Drs.FonsvandeSande(Katholiek Landelijk Centrum voorM aatschappelijke Dienstverleninp 's-Hertogenboschl4,steltin zijn preadvies <summier
enkelealgemenevragen overdemaatschappijmetbetrekking toteen leefbareouderdom'.Tothettegendeelbeweanwordthuldigthijdestellingdat
het3-generatiesysteem functionelerisdan 2-of l-generatiesystemen.Indien

deoudemenseneenbelangrijkero1tespelenhebbenindeprimaireverbanden van gezin en familie,

'danzoudatinhoudendathetbejaardenprobleem maatschappelijkgezienscherperengroterwordt,naarmatedebejaarden inhunrelatieveldenmeernaarhun
eigenleeftijdscategorieverwezenworden.Naarmatezijdusmeervandeprimairesamenlevingen gesepareerd worden,naarmate demaatschappelijke ontwikkelinghen zou dwingen hun rollen en functiesin de vitale prim aire en secundairesystemen van onze spm enleving 1oste laten en nieuwe te creëren binnen

hun eigen leeftijdscategorieinhoofdzaak.Naarmatedemaatschappijhen gaat
zien a1s gesepareerde cohorten'(p.226).

M etverwijzingen naar Parsons toontVan de Sande aan hoe een aantal
functiesdie vroegerdoor hetgrootgezin werden vervuld (onderwijs,produktie,dienstverlening),ten gevolgevandefunctioneledifferentiatie opgenomen werden in hetgeheelvan doel-en taakgerichte systemen,kenm er-

kend voor onze huidige maatschappij.Het kerngezin blijven nog twee
punten over:hetsocialiseren van de kinderen en hetstabzseren van het

gedragvan deouders.In zo'n planmatigemaatschappijkunnen bejaarde
mensen enkelnog een object van verzorging zijn:Ials regel zullen zij
im mersnietde energie,kwaliteiten en opleiding bezitten om in de taakge-

richte systemen vanzo'n dynamischehoog-ontwikkeldemaatschappijadequaterollen te vervullen'(p.227).Bejaardenzorg,ditiszorgvoordeniet
m eerfunctionele mens,dzou zoals andere vormen van dienstverlening een

oneigenlijkefunctievandeextended familygeweestzijn.Zijverzelfstandigt
zich zelfsteH smeer in taakgerichte organisaties'(p.228).Debejaarden
worden afgezonderd enverbijzonderd.Steunendopdemaatschappij-analyse
van H .M arcusewordtaangetoond datdeontwikkelingvanœ n economisch-

tœhnologischemaatschappijdeontsublimeringbetekentvan menselijkheid
en md emenselijkheid en datdefeitelijkem sitievan velebejaarden daarvan een uitdrukking is.
M eer op het exacte feitenonderzoek georiënteerde sociologen komen tot
andere conclusies.VoorTownsen b.v.staathetvastdathetconceptvan de
(extended family in industriële sam enlevingen nog springlevend is,dathet

wezenlijkefunctiesheeft,niethetminstvoorbejaarden'.Degeneratiesleven
4 FonsvandeSande,Leefbareouderdom in een veranderendesamenleving,in NFG,
1971 (2),pp.225-236.
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nietmeer onder hetzelfde dak,naaar ze hebben wel nog veel contacten:

dinnereNV edurch ëussereDistanz'tTartlerl.
De auteurmeentechterdatde uitgevoerde onderzoekingen geen antwoord
gCVCn OP devraag ofde betrekkingen metdeouderegeneratie ook doorde
jongeren alszinvolworden ervaren.De onderzoekingen zijn teuitsluitend

op debejaarden gericht.En hoeisdetrendmetbetrekking totdevitaliteit
van de <extendH family'? lsereen teruggang waartenemen?
VandeSande polariseert dan de ontwikkelingstendenties tot œ n sociaal

drama.Hijmœntingrotelijnen tekunnen stellen
idatereenspanningsveldofeenstrijdgaandeistussen demaatschappij(secundairegroepen)en desamenleving(primairegroepen).Demaatschappijtracht
de sam enleving te dom ineren en in zich op te nem en.D e snmenleving verzet
zich,handhaaft zich,za1zich m isschien naar functie en vorm en uitbreiden

(communes).In dewerkelijkheidzou in onzesituatiedeprestatiemaatschappij
alsalgemeenaanvaardcultuurverschijnselhogergenoteerdstaandandesamenleving.Dekritiekopdemaatschappijdoetzich echtersterkhoren.Dezekritiek
komtoverwegend uitjeugdgroepen en ook reedsenigermateuitde bejaarde
groeperingen (politiekepartijen,acties)enheeftresonantiesindegerontocratie,
in de lagen van functionarissen totaan,somstoten m ethetdçtopniveau''.Het

zijn heftigemaargeen algemeneverzetsbewegingen tegen degehanteerdenormen en de daarvan afgeleide structuren en verhoudingen'(p.231).
Degrond van alleszou kulm en liggen in de functie-arm oedevan hetkern-

gezin,datin zijn socialiseringsrolhetpatroon van dedoelen en intenties
van de op prestatie gerichte maatschappijcultuur heeftovergenomen en
daardoordekinderenindoctrineertvoordeconsumptiemaatschappij.De
auteurformuleertde volgendehypothese:
ïnaarm ate prestatie-en verwervingsrollen vanuitde taakgerichte groepen ster-

ker op de ouders drukken zodatzijhun socialiseringsrollen daarmee identificeren,zou datkunnen betekenen dat de socialisering verschraalt tot opvoeden

voor een taakgerichte ofprestatiemaatschappij,hetgeen door sommigen als
functioneel, door anderen a1s disfunctioneel of ontsublim erend gewaardeerd

wordt.Hebben bejaardenin diemaatschappijgeen functiesmeer,dan hebben
zijdezenietmeeringezinnenvoorzoverdiezich quasocialiseringsnormenmet
die maatschappijgeïdentificeerd hebben.De identificatie van prestatierollen
metsocialiseringsrollen doordeoudersenhetontbrekenvan debejaardepartnersin hetsocialiseringssysteem ,zou de kinderen eerdertotpeergroupskunnen

drijvenenzoudeontwikkeldegroepenonderhentotkritiekopdemaatschappij
en sam enlevingsnorm en en structuren aanzetten.
H etzelfdeproceswatzou leiden totdeisolering van de bejaarden,zouookver-

antwoordelijkkunnenzijnvoordeversterkingvandeleeftijdsgroeperingenvan
jongerenen vanhun maatschappij-en gezinskritiek'(p.232).
In een vierde en laatste paragraafgeeftde auteur œ n korte sam envatting
van een publikatie van W .Riley,waarin deze de aandacht vestigt op de

noodzaak vansociologisch onderzoek georiënteerd op deleeftijdsstratifica-
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tie.De maatschappijbestaatuiteen aantalopvoedende cohorten die elk
doorœn eigen subcultuurgekenmerktzijn.Is de vraag ofde contacten
tussen bejaarden en jongerenfunctioneelzijnvoorideresocialeontwikkeling,teverbinden metde cohortenleer? Ouderegeneraueskunnen,wanneer
zein de z-generatiesamenlevingen participeren,œ n relativerendero1spelen
ten aanzien van de norm en die door de ouders aan de kinderen worden
doorgegeven,op voorwaarde datertussen de cohorten,ondanks menings-

verschillen en conflicten,commuicatieblijftbestaan.EnVandeSandebesluit:

çHoesnelleren ingrijpenderdesocialeveranderingen,zoumen geneigdzijn te

stellen,deste diepgaanderkunnen de subculturen dercohorten verschillen en

destenoodzakelijkerworden deinter-cohortenrelaties.Hetprimairesocialiseringsm ilieu waarin cohorten van m eer dan twee generaties participeren zou in

datverband een belangrijk gewichtkunnen hebben'(p.235).
Dr.C.Leering (VerpleegtehuisReginaPacis,Arnhem)kreeg detaak opgedragen het in wezen meerdimensionele probleem van de euthanasie ter

spraketebrengens.Zijn aandachtgaatoverwegend naardemd isch-biologische kantvan de gewetensvragen waarvoor de artszich gesteld ziet.De
samenleving m oethaarhouding ten opzichtevan de dood op heteinde van
hetleven bepalen.Ditimpliceert datde medicuszi
jn machten onmacht
kenbaar m aakt.

çuitdewaarnemingenvanverschillendeverpleegtehuisartsenkunnenaanwijzingen gevondenworden,datdetoekom stigevorm van hetteve- achten stervens-

trajectvoordeoudemensreedsnu herkenbaaris.Daarbijkomtdevraagop in
hoeverreditstervenstrajectvoor de samenleving aanvaardbaarza1blijken te
zijn'1.241).

In hetstervensprocesvan bejaarden neemtde decubitus-fase (doorliggen)
eenbelangrijkeplaatsin.Ditza1volgensdeauteurnogmeerhetgevalzijn
a1s men decarcinomen en degevolgen van de arteriosclerotische vaatziekten beter zalbeheersen:<M eer en meerza1men passterven a1s de laatste

druppelvan hetleven eruitgelektis'(p.244).
Als de grote levensbd ervers voor de ouderdom kunnen worden be-

schouwd:1.geestelijkestoornissen (verliesvanhorizonendementiasenilis);
2.massalespieratrofie;3.osteoporose (hetbroosworden van de beenderen)en allegevolgen daarvan;4.arthrosisdeformans(degeneratievan het
gewricht).

M eerenmeerismeninstaatom levensdieindestervensfasegekomenzijn,
teredden;maarzeerdikwijlsleidtdittoteen slechtszeergere uceerd menselijk bestaan.Endanrijsthetprobleem vandeeuthanasie.
5 C.Leering,Over doden en sterven op heteinde van hetleven..gedachten overeu-

fàcnrfe,in NTG,1971(2),pp.237-250.
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<Euthanasiealsingrijpen in hetleven en sterven wordt slechts aanvaardbaar

wanneerersprakeisvan een onaanvaardbaarleven en vaneen onaanvaardbaar
sterven.Individu en gem eenschap sam en bepalen de m ate van aanvaardbaarheid,zoals ze datook bepalen ten opzichte van de aanvaardbaarheid van de
politiekem oord,de abortusprovocatus.
In hoeverredebeschreven levens-en stervensvormen nu en in de toekom stvoor

demenselijkewaardigheid aanvaardbaarzullen zijn,vergteen grondigekennis
van hetdoorallen aanvaarde mensbeeld,datin onzeW estersesam enleving een

steedsmeerverbrokkeldkarakterkrijgt,enwaarvandeteonderscheidenaspecten elkaar soms uitsluiten'(p.245).
De actieve vorm van euthanasie wordtdoorgaans afgewezen,de passieve
wordtmilderbeoordeeld.Hetonderscheid is volgensLeering echterm oei-

lijk tehandhaven:<Hetenigeverschilkan gevonden worden in hetbeëindigen van œnleven datnietin een stervenstrajectverkeerten hetingrijpen
in hetstervenstrajectzelf'(p.247).
Hoemen tegenoverditingrijpen moetstaan,hangtafvan de betekenisdie
in decultuuraan leven,dood en sterven wordtgehecht.Onderwelke vorm

ishetleven in zijn stervenstrajectnog zinvol?Hetthemaeuthanasie moet
in iedergevalopenlijk besproken kunnen worden,opdatde mogelijkheid
van actieve euthanasie erkend zou kunnen worden.

d
Hierbijzouhetvolgendeoverwogen kunnenworden:
hetnietmeerstrafbaarstellenvanmedewerkingbij(rationeel)verantwoorde

-

zelfmoord;

hetgeleidelijkaantoestaanvan meertherapeutischeonthoudingbijhetonvermijdeli
jkesterven,dantotnu toemogelijkis;
hetaccepterenvan dedooda1seinde,waarbijheteindevandewaardigheid
enheteindevan hetleven moeten samenvallen'(p.248).
-

Com m entaren
NadatP.A.Bierstekerop hetCongres een samenvatting van depreadviezen had gegeven,werd er commentaarop geleverd doorDr.A.H.M .Loh-

man (Nijmegen), Drs.G.M .vanBijsterveldt (Tilburg) en Prof.Dr.J.A.
M .M eerlo (oud-hoogleraarNew York StateUniversityl6.Interessantwaren,watonsbetreft,vooralde commentaren van VanBijsterveldten van
M eerloo.

VanBijsterveldtzietin de conclusie van VandeSande een momentvan
analyse,een van evaluatie en een van normativiteit:1.erzijn meerdere
leeftijdscohorten metsubculturele verschillen,veroorzaaktdoorde snelle
socialeverandering,2.cultureleverschzen houden demogelijkheid in van
6 A.H.M .Lohman,Ouderworden en verouderîng,in NTG,1971(2),pp.294-296;
Q.M .vanBijsteweldt,Integratievcn deouderegeneratie,ibid.pp.2% -301;J.A.M.
Meerloo,Sefsterven :# bejaarden,ibid.pp.302-305.
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œn minderœnzijdigesocialisering,3.dieverschillenzoumenmoeten overbru% en doorparticipatie van de oudere generaie aan de socialisatie van

dejongere.Op elk van diemomenten leverdehijcommentaar.Watde
analysebetreft:in enkelerecentepublikatieswordthetlœftijdsindifferent
karaktervandestructuurvan onzemaatschappijaangetoond,dittegenover
deleeftijdsstratificatiedieVandeSandeonderlijnt.M etdezelaatstedenkt
decommentatorechterdatdeleeftijdsfactornog een zeergrotero1speelt:
fonze snmenleving ordentzichzelfbijhaarinterne opbouw we1degelijk nog
zeersterk naarhetgegeven leeftijd;a1shetnietleeftijd an-sich,<sec'is,dan
ishetleeftijda1sglobaleindicatievankwaliteitendievoordegroepsvormingof
positietoewijzingvanwezenlijkebetekeniszijn'1.297).

W atdeverschillen tussen de cohorten ofgeneratiesbetreftZethijechter
nietzozeerhetanderszijn van hun ervaring uithetverleden a1sdeterminerend a1swe1.deactuele,nu-geldendeconcretesituatie'(p.297).Zowelde
jeugdigena1sdebejaardenvoelenzichindezemaatschappijtekortgdaan.
Het gaathier om structurele verschillen,hetis een kwestie van alof niet

gelijkekansen op œn menswaardig bestaan.Hetgaatom hardebelangen,
te vergelijken metde emancipatievan de arbeiders ofvan godsdienstige
groeperingen.Zijbeseffen datzemetvelen zijn - vooraldejeugd - en
datgaatgepaard meteen gevoelvan macht.tDestuderendejeugd droomt
van revolutionairevernieuwingen',en bijbejaarden <lijkteen bepaaldebewustwordingvanzoveelmogelijk1otin eigenhandtemoeten nemenveld te
winnen'(p.298).Destructurering naarleeftijd grijptom zich heen.Voor
deevaluatievan ditverschijnselsteuntVanBijsterveldtzich op deintegratie-theorie.Dezinvan 'smensenbestaan staatofvaltmetzijn relaties.De
actieve en harde sociale participatie die op grond van de blokvorming tot

stand komt,laat hetstreven naar zellestemming en zelfverwerkelijking
optimaaltotzijn rechtkomen.Inhethuidigestadium van deontwikkeling
achtVanBijsterveldtmachtsvorming noodzakelijk.Hijverwachtnietveel
vanpogingentoteenharmonieusrdntegrerenvandebejaardeninhettweegeneratiegezin op grond van solidariteit.

fNaarmijnovertuigingheefteen democratischbeheersteconflict-strategiemeer
garantiedatdemogelijkhedenvaneenoptimaalwelzijnvoorbejaardenworden
gecreëerd dan een,om hetsterk uittedrukken,patem alistisch ingesteld beleid

datberustop de optimistische overwegingen van solidariteiten harmonie'(p.
299).
Coo ict hedt een m sitieve waarde,allœn hierdoor kunnen echte duur-

zmme veranderingen bewerkstelligd worden.De leeftijdsgroem n moeten
hun eigenheid kunnen bewaren,en nu de grootste materiële nood weldra

gelenigd za1zijn,wordthettijd om debejaarden zelfin zogrootmogelijke
m ate inspraak tegeven m.b.t.watvoorhen gepland dientte worden.
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Meerloomaakteindnkmethetreferaatwaarinhijverslaguitbrachtvan
tweejaarervaringgeputuitdeontmoetingmetstervendeninhetkadervan
de activiteiten van deGeriatrischeDienstte Am sterdam.Van de 2400 emo-

tioneelgestoordebejaardenwaarvoordedienstwerdopgeroemn,warener
ongeveer5% stervenden.M eerlo en zijncollega'ssteldenvastdatverschillendeartsen depsychischemechanismen bijhetstervenmiskennen.
<Erbestaateen vorm van zich innerlijk terugtrekken bijde naderende dood,
waardx r allerleivorm en van prim itiefgedrag in werking worden gesteld,die

onderdevreemdstediagnosesbijonsworden gerapporteerd.W aarschijnlijk is
ditmiskennen eenverdedigingvan deartstegen zijneigenintuïtiefmedeweten
van denaderendedood'(p.302).

Terwijlmetdeartsengemakkelijkvaltsamen tewerken,luktdatveelminderm etde familie,die een stereotiep beeld heeftvan sterven a1svan een op

poëtisch kalmemanieren methelderbewustzijn afscheidnemen.M en reageertangstig,te kortgd aan,onwenig...M en verbreektde comm unicatie.
De Zeke wordtnaar de kliniek gebrachtom te stea en ofm oet,onhandig

verzorgd,heteindeafwachtenineenzijkamertjezondermenselijkcontact.
Deinschakeling van een nachtzusterwerkthierheilzaam;men zietzelfs<de

krachten vandepatiënttoenemen,omdathijzich nietmeerzo verlaten en
onbewustten dode gedoemd voelt'.
Hetdelirieusgd rag van stervenden kan door aangepasten m atig gebruik
van tranquilizersen stimulantia gunstigbdnvloH worden.Vaak vermindert
hetgestoorde,alsdefensiefteinterpreteren gM rag,falsdezepatiënten zich
in de verpleeghuisgemeenschap voelen opgenomen en door hun mede-

patiënten zijn aanvaard'.
dDemeestepatiëntenin detehuizenzijnongemerktheelvertrouwdgeraaktmet
dedood.Vaakuitenzeditin allerleikleinemopjeszoals<dlk ben teoud,mij
willen ze toch niethebben''.Hetaanvaarden van de dood,de houding diewij
sereniteitnoemen,wordtdoordebejaardepatiëntveelzuiverdergevoeld dan
doorzijn familie.Ze zijn stervensbereid alverzoeken ze het1otnietmetde
sukidale dood.Velen verheugen zich - ook alkunnen ze hetniet direct uiten
in de term inale goede verzorging.Voorhen betekentde dood geen eenzaam -

-

heid meer'(p.303).

M eerloopleitteerookvoordegeestvandebejaardezolangmogelijkintact
tehouden en derhalvenietstriktnoodzakelijkeoperatieswaarvan denarcose en de erop volgende immobilisatie nefaste gevolgen kunnen hebben,

tevermijden.Droog maarvinnig verzettehijzich tegen de gM achte aan
gewilde zelfmoord en euthanasie.Zelfmoord heeft een omineus karakter.

Hetwerktbesmettelijk,niethetminstopdejeugd.Dezelfmoord alswdtelijk acceptabel stellen betekentde vrije teugelgeven aan de psychische
moord,wanterisveelagressie rond destervenden.Zelfmoord isvoorvelen
een daad van rebellie.
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tons klinisch levensbeschermende standpunthiertegenover luidt eenvoudiger.
H etbestaan van m isvorm ing,ziekte en dood hebben doorde hele geschiedenis

demensdemogelijkheidgegevenethischerenrechtvaardiqertewordenjegens

zijnnaaste.Deziekenzorgisdeto1dieweaanonzebeschavmgbetalen'1.304).
M etbetrekking totdepassieve euthanasie kan M eerloo meegaan metLee-

ring.Behartigingswaardig iszijn uitspraak:
iH etenige passieve in de verpleging der zieke bejaarden dati
k verwerp,isde

onthoudingvanmenselijkcontactdooreentémechanischewijzevanverplegen.
Hetbijna onopgemerkte psychischeverwerpen van de stervende heeftiets te
m aken m etonze gevoelensvan alm acht die nietgestoord willen worden.Onbe-

wustgeloven wijnogdatwenietsterven kunnen,daarom moetenwederealiteitvan hetdoodgaan opeen afstandhouden'(p.30* .

Bedenkingen en nabeschouwingen
W etenschap en praxis.Indedrienamiddagsectiesvan hetCongreswerd
verslag uitgebracht over sociaal-gerontologisch,multidisciplinair en biologisch-klinisch onderzoek.In desectie sociaal-gerontologiekon men h,etbeleven dat,na een paar terminologisch zwaar geladen uitœ nzettingen,œn

jongeman vroegofdereferaten nietnaardeaanwezigen toevertaald konden worden.Hiermee werd een com municatiestoornistot uitdrukking gebrachtdie zekervele congresgangersmoethebben gehinderd,inzonderheid

demensenuitdepraktijk.Zijgaannaarzo'ncongreso.m.om eenverstaanbarewetenschappelijkeruggesteun tekrijgen voorhun praktisch handelen
enhundienstaanhunmM emens.Ineentijd waaringeenwetenschapsmens
aandevraagnaardemaatschappelijkerelevantievan zijn werkvoorbijkan
gaan,behoortverstaanbare m ededeling ervan aan de geïnteresseerde leken
toteen plichtwaaraan men zich nietuitmisplaatste afkeervoorvulgarisatie
mag onttrekken.Een en anderwordtook in een recenttRedactioneel'van

hetNederlandsTijdschriftvoorGerontologievastgesteld.
Heelhetprobleem van de relatie wetenschappelijk onderzoek -praktijk,
wetenschap -toegepaste wetenschap is dringend toe aan een grondige be-

zinning.Een jonge multidisciplinaire wetenschap a1sdegerontologie zou
hierkunnen voorgaan.Men kan de praktijkmenKn en hun problematiek
nietgenoeg betrekken bijhetwetenschappelijke onderzoek;hetbevordert
hun streven naarberoepsbekwaamheid en maakthen research minded.En
de navorserverliesthetcontactnietmethetveld van de spontane ervaring

waaraan allewetenschappelijkevragen ontspringen.
2. Gerontologie..een verspreide wetenschap.Gerontologieis een eigenaar-

digewetenschap.Zijheeftgœngelaat,althansgeenduidelijk definieerbaar
gelaat.Demedicus,desocioloog,depsycholoog,...zijhebben erallemaal
ietsmeetemaken.Hetisverheugenddatzijopgerontologischecongressen
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allem aalaan hetwoord komen:dem ultidisciplinaire aanpak van hetoud

wordenendeouderdom iser.Maartevenslijktdatmultidisciplinairkaraktererdeoorzaakvan tezijndatdegerontologieinvelewesterselanden op
academisch vlak nauwelijks doordringt.W einig bijdragen op het Eerste
Ne erlandse Congres voor Gerontologie waren officieel uit universitaire
research-eenhe en afkomstig.Het onderzoek,als het er is,ligt verspreid
over de hele universitaire campus.De leerstoelen voor gerontologie zi
jn
zeldzaam .Zolang dithetgevalisza1de gerontologie allœn bloeien alsderivaatvan andereerkendedisciplinesen alleen op degrotenationaleen internationale congressen voorzichzelfkunnen pleiten.Op zichzelfis datniet

zo erg,maarin œnmaatschappijwaarin menzondermachtsontplooiingop
wetenschappdijk gebied nietmeetelt,zou hetwenselijk zijn datonderéén
vlag kon worden gevaren.

Wijhebben ookdeindrukdathetvan meetafaansamengaanvanbiologen
in de brd e zin - ,psychologen en sociologen met hun op de praxis
gerichtecollega's- md ici,psychiaters,klinischepsychologen,psychothe-

rapeuten,maatschappelijkewerkers,agogen,zielzorgers- deevolutievan
een integraleen globale benaderingvan de ouder wordende menstotstand
zalbrengen diemodelkan staanvoorde multi-aspectuele benadering diede

mensop elkeleeftijd,zekerin ziekteen lijden,dringend nodigheeft.M eer
dan waarook ervaartdeartsaanhetziekbedvandebejaardemenshoezeer
zijn md isch handelenaantwijfelonderhevigis.en hoehijdoorhetfeitdat
hijdie mensgeen algeheelherstelkan beloven,aangewezen isop dehulp
van collegae uitanderedisciplines,die welnietdegenezing,maar toch een

stimulanskunnen geven totpsychisch en geestelijk evenwichtin hetaanvaardenvanhetonvermijdelijke,zonderdatditmeteen detotaleveerkracht
breekt.
De praxisdwingthetverspreide kennisgoed totconcentratie in de gestalte
van een samenwerking ofdialoog tussen wetenschapslieden uitverschillen-

de klassieke disciplines.De institutionalisering van die samenspraak en samenwerking > 1de theorievorming zowela1sde praxisbevorderen.

3. Stervenden levennog.Een belangrijk themavan ditcongres was,door
debijdragen vanLeeringen van M eerloo,hetsterven op heteinde van het
leven.De houdingen die tegenover de stervenden worden aangenonnen

lijken onsteliggen tussen dDestervendeisaldood'en (Destervendeleeft
nog'.Aan deenekantismen meergeneigddemogelij
khM en inoverweging
tenem en om denakendedood eenhandjetoetesteken,aandeanderekant
tendeertmen naareen volle ige waardering van hetleven, hoe fram entair
ditook geworden is.Het genuanceerde en vragende betoog van Leering

omtrentdemogelijkheid toteuthanasie istebegrijpen vanuitde situatie
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waarin hijvooralmetstervenden temaken heeft:hetverpleegtehuis.Vele
bejaarde stervenden zijn daartevensverlaten mensen,zonder familie of
metœn familiediezich voorhen nietmeerinteresseert.M en begrijptdat
deartsdaardikwijlsmachteloosstaattegenoverwathijnoemteen sterven
indeergsteoniuistering.Devraagisnatuurlijkinhoeverredeontluistering
nietook zijn wortelsheeftin deomgeving,materieel,sociaalen psychologisch.En watdaaraan desgevallend gedaan kan worden.

Hetzou welœnskunnen zijn datwijde stervenden alafschrijven op het
ogenblikdatzijnogvo1levensmogelijkhdenzijn,omdatwijnietgraaggeconfronteerd wordenmetdeeindigheid vanonseigenbestaanofomdatwij
zogrondeloosfantasielooszijn inonzemenselijkerelaties.Wijzijn zo onhandiggeworden.Zodrawijde situatie en deandereverbaz nietm eeraankunnen,zijn wijuitgepraat.W aarzijn onze td erheidsuitingen gebleven?
Indien ditvoorvelen ook alniettegenoverbabiesen kinderen hetgevalzou

zijn,zou men nog kunnen hom n datmenzichaan hetstee ed vanbejaarde ouders de intitie en de ziel van de gebaren zou herinneren waarmee

mendeeigen kinderen inhetleven binnenbeminde.W ijdenken - om het
contradictorisch uitte drukken - dath,etZch nietalleen weten ofvoelen

hetwelzijnvan destervendebevordert,endatdelevenden doorhetliefdevo1uitgeleide doen van œ n evenmens,hun eigen zelfrealisatie bevorderen.
Eriseen dimensie van hetmenswaardig leven waarvoorook de meestuit-

gd oofdemens,hoepartieelzijn deelnameaan hetgewoneleven ook geworden is,steM sgevoelig blijft:de liefde.Hetvraagtfantasie om,tegen
alleogenschijnlijkeevidentie van deonmogelijkheid in.naardataanknopingspuntte zoeken waarde stervende nog ervaren kan dathijbemind
wordt.N smen daarentegen zietmetwelke agressiviteit(de agressiviteit
vanhetafschrijvenen hetpassiefblijven),velebejaardenbejegend worden,
heeftmen somsdeindrukdatdoordejongeregeneratieiemand nogalvlug
als stervend wordtbeschouwd.

HetVerschijnselGunnarM yrdal
Theo P.M .deJong

GunnarMyrdalneemteen specialeplaatsin onderdeeconomen.Hijstamt
uitde schoolvan Zwed seeconomisten waarvan W icksell,Ohlin en H eck-

scherin dejaren tussen dewereldoorlogen de leiderswaren.De in 1961
omgekomen DagHammarskjöld waszijn studiegenoot.DeZweedseeconomen hebbennaastbijdragen aandepurewetenschap zichvooralingespannen inzichtte krijgen in de ro1van voorwaarden.De meeste economen
nemen diealsgegeven aan:zijabstraheren bewustvan de stand dertechniek,maatschappelijke machtspositiesen historisch ontstane marktbarrières.Neem een boekje tlnleiding totde Economie'uitde kasten bijkans
directstuitmen op devolgendezin:<A1swe nu eensaannem en datdit,dat,
zusen zo nietbestaat,dan laatzich hetverband tussen vraag en aanbod ziegrafiek 1- voorstellen als...'.

Die benaderingswijzeisnoodzakelijk.We zouden nimmerveelverderkomendandeleekmetzijn gezondeverstandwanneerwealsvolgtbegonnen:
dNemenweaandatdiemiljardenmensen methun eigenwensenhetgecompliceerde geheelvormen datons waarnemen en denken ver te boven gaat
W at kunnen we doen? W e1 vrienden,hooguit wachten tot Columbus

metdateibinnenkomt'.Dieabstractieszijnonvermijdelijk,alishetverleidelijkom temenendatwezeuitweeeldeen overvloM naarvoren schuiven.
Beterishetom te onderkennen datdituiteen tekortgeschiedt.Ergebeurt
teveeldatuitde hand loopt.De wetenschap slaagter methetmesvan de
abstractie in enkele verstorende factoren te determineren.

W atditbetreftbeginthetinwetenschappelijkekringterommelen,zodrade
feiten

geproduceerd doorde disharm onischemens- gaan spotten met

deleorieën.Myrdalisaltijd opdergelijkeverschuivingen alertgeweest.ln
dedertigerjarenpaktehija1seconoom opverzoekvanAmerikahetvraagstuk aan van de Negro.
.An Am erican Dilemma Hi
jtoonde aan dathet
.

mechanismevan groeien toenemendeintegratienietzou opgaan zonderop-

zettelijk ingrijpen vanderegering.W anneerjuridisch derechtenvannegers
nietbeschermd zouden worden,zouden dekrachten vandevrijeeconomie
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dezegroep steedsvernietigenderin dehoek drijven waardeslagen vallen.
De gedachte datœ n liberale economie id er kans gafop te klimmen was

alankelijk van bepaaldevoorwaarden.W anneerde m sitie,zoalsvan negersdoorvooroordelen,stereotiem n,machtsbarrièresen rechteloosheid door henzelf en anderen opgeworm n - gekenmerkt werd, werkte het

paradijselijkesysteem vankosten,vraagenaanbod,besparingen,investeringen en winsten niet.M yrdalsprak van institutionele economie:hijzocht
naareen zienswijzewaarin detniet-economische'factoren,zodrazeeconomisch vervormend werkten,opgenomen waren.En nietlangerbuitengeslo-

tenwerden,alskwestieswaarvoorpoliticiofmaatschappdijkwerkers- of
zelfspriesters- m aarhadden te zorgen.Diekonden hetimmersook niet,
aangezien sociale en culturele factoren op hun beurtvervormd raakten in

deheksenketelvandevrijeeconomie.
M yrdalhield en houdtdan ook nietvan hetonderscheid tussen economi-

sche analyseen economisch-m litiek handelen.Hijzietweinig kansvoor
een arbeidsverdeling tussen economisten,politicien culturele antropologen.

Inprincipezou zoietswe1mogelijk zijn.M aardan gaan wealvastuitvan
œnevenwichtstoestanddiehooguithetresultaatkanzijnvanonswerken.
Economen lijken nu vaak op deskundigen diemetelkaardelibereren over
hetinstellen van een ere-divisievoorvoetbal,terwijldebevolkingnog verknochtis aan kegelen.
Na de oorlog is M yrdalvan hetpad der negers- een minderheidsgroep

diestructureeldegrensnaarwelvaartbinnen een rijkland nietvermochtte
overschrijden - overgestaptop deeconomievan de ontwikkelingslanden.
Na een aantalpublikatiesvan theoretischeaard begon hijomstreeks1955
aan een onderzoek - m et India als centraal arbeidsterrein
naar de
ontwikkeling in Zuid-oost-Azië.In 1968 verschœn de studie - m eer dan
2000 pp.- al spoH ig in drie handzame Penguin-paperbacks omgezet,
onderde titelAsian Drama.De ondertitelwasnog fascinerender:<An Inquiry into the Poverty of Nations'.
Die titelwees terug naar de ondertitel die Adam Smith bezigde in 1776,

toendezedeabstraherendeœonomiegrondvesttemetzijn <AnInquiryinto
theCausesofl eW edth ofN ations'.Adam Smith stond aan hetbegin van
een periode waarin de ontwikkeling in Europa zodanig vorderde dat ab-

stractieskanskregen ennoodzakelijkwerdenom hetspelvanderijkdom te
beteugelen.Hijtrachttezijnomstanderstelatenzienhoeveelgoedsaanwelvaart,evenwichtige moraliteiten cultuurerzou ontstaan,wanneer de me-

chanismen van hetrijk-worden zouden worden doorzien.In principebleef
dezeconceptierelevantzolangdemensen-in-Europablevenlijkenop Adam
Smith en zolang dezen de wereld wisten op te nemen in die steeds maar

groeiendebeschaving.M yrdalstaataanheteind vandieperiode:miljarden
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tradiuoneleboeren die integensteK ng totvroegerinlevenbli
jven;lugubergrote volksstammen in de steden die structureelaan deverkeerdekantvan
demachinestaan.Zijlijkenop deingrediëntendieverm alen worden,waar-

bijmenzelfmaginvullenwiedeondernemerendeconsumentzijn.M yrdal
probeerde in Asîan Drama ditallesonderogen te zien ...en te overmeesteren.

Vanjegeloofafvallen - ook bijœn economist- isnietplezierig.Je tot
iets anders bekeren gaat ook nog,maar dan de neiging te onuom n œ n
overijverigepredikertewordenisgeensinecure.Asiy Dr= c- zo schreef
de Am erikaanse antropoloog Clifford Geertz - muntuitdoor:tW atniet
tweemaalgezegd wordt,staaterdriem aalen bepaaldezaken worden om de

vijf pagina's benadrukt.Maar ondanks de geladen slordighd en,tracht
M yrdalaan devraagstukken hethoofd te bieden die hetgevolg zijn van
een te abstracte econom ie versus de onderontwikkeling.Doch deze gefixeerdheid om voorallevraagstukken de oude schoenen tevervangen door
nieuwe,bepaaltzowelde grote hoogte als ook de zwakte van het werk'.

In zijndriftom via deinstitutioneleeconomiehetgehelecomplex aan armod e,stagnatieen overbevolkingteovermeesteren,konhetnietuitblijven
datdeadviezen gingen lijken op dievan een radeloze artsaan een hartpatiënt:loop de 100 meter in 10 seconden rond.

Deveelheidaan gegevens,gezichtspunten,twijfelsen suRestiesheeftM yrda1 ertoe gebrachtin 1970 een soorthandleiding op Asian Dr= c - en

tegelijkertijd verduidelijking- tepubliceren.TheChdlengeJJWorld Poverty verscheen recentelijk (1971)bijhetSpectrum onderdetitelDeM isdeelde W ereld.Circa 95% vandeverwijzingen komenuitbi
jAsian Drama,
zodatdeM isdeeldeW ereld M yrdalseigentestamentlijktop dePoverty 0/
N ationsx.

WorldPovertykent4delen.G n korteparagraafisgewijd aandeBenadering.H ettweaezedeel,ruim 160 pp.,handeltoverdenoodzaak van hervormingen die de ontwikkelingslanden zelf zouden m oeten aanbrengen. H et

accentvaltdaarbijop eenruimereen efficiënterebenutting van dearbeidskrachtindelandbouw;een consm uentop gelijkheid afgestemdeeconomischepolitiek;een beteugeling van de bevolkingsgroei;œn uitroeien van de

corruptieindedzachte'overheidssfeer:een harderem litiekelijn.M eerbestuurskracht,hetreëelen radicaalonderOgen Zen van stagnatie,armod e
en taboesen hetafstand doen van welvaart-verslindende tradities vormen

M yrdalsadvies.IndeelIIIkomtdeverantwoordelijkheid vandeontwikkelingslanden aan bod: hoe handel,kapitaalverkœ r en industriële techniek

stedssterkerdealsmaarin aantaltoenemende achterblijverstotvoetveeg
1GunnarMyrdal,DeMl
'
sdeeldeWereld,Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,389

PP.,f22,50.
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maken van devoortgeschreden volkeren.Hetlaatstedeelisgeheelgewijd
aan voorstellen betreffendedepolitiekecontext.M yrdalwijstdeeconomist
op de m liieke machteloosheid.Zo men nietstelling neemtvoor politieke
hervo= ingen kan eruitdeadviezen van economisten weinig anderstevoor-

schijn trM en dan diplomatiek opportunisme.De derde wereld wordtdan
een exercitieveld van sum = achten:hetbeeld van de ingrediënten in de

wors% achinekomttevoorschijn.
Ditwerkbevatpagina'szakelijkeanalysesvan de economische desintegratie.M en kan de auteur daarvoor nietgenoeg prijzen.Metgetheoretiseer
over œ n imaginaire ere-divisie houdthi
jZch nietbezg.Leidinggevend is
deze uitspraak:fook alslagen economen ervaak in doorsim plificaties een

schijnvannauwkeurigheidenstriktegeldil eidtewekken,tochhoudthun
manier van denken een fundamentele logische verwarring 1n,die verhuld

blijftdoordatzehunbegripmnenvooronderstellingengewoonlijkniethelderomschrijven.In werkelijkheid zijnergeen feconomische'problemen erzijngewoonproblemenendiezijncomplex...Wetenschappelijkgezien
isdeenige- (althansdeeersteDeJ)- geoorloofdescheidslijn...delijn
tussen relevante en minder relevante factoren'(p.18).Investeringen,ook
wanneer sprake is van investering in mensen (onderwijs),besparingen,
nationaz inkomen en groeiworden weinigzeggendecategorieën in gebieden

waararbeid- vastgeklonkenintraditie- perdefinitieonzakelijkis.W anneer economische hervormingen deze stagnerende samenlevingen extern

sfhankelijk maken en daardoorintern de afstand verpootwordt tussen
enkelendiemeekunnenen velen dieachterblijven,danmoetmenzulksoort
plannen - alvraagtdewereldopinie erom - nietfabriceren.
Datbetekentdatdewaarden diedeeconomen - vaak voorbewust- hanteren,op tafelm oeten komen.H etgrote euvelschuiltvolgensM yrdalin een

zekeredenkluiheid bijde'manvan wetenschap;hijweigertzich zijn waarden bewustte worden en onderzoektnietjaarne ofzijn voorstellen die
waardenwellichtindiscredietbrengen.Hijhoopt- en bidtsomwijlen een
weinig - dathetallemaaltoch god mag gaan.
M yrdaltrektaldezeen anderevoorhangels,dievanuithetnaoorlogseoptimisme werden geweven,aan sarden.W atzien we dan? Datwordtnatuur-

lijk bepaald doorwatwe willen.Myrdalwi1de moderisering omdathij
vreestvoorhetpokerspelderwereldmachten.Om dattevoorkomenwilhij
m litiek hardenoten kraken.Clifford Geertzweeserin zijn bijdragevoor
Encounterop (juli1969),datM yrdalhierdekanslooptterug tevallen in
een zekere mod eloosheid. De door M yrdal verwenste economen zijn
abstract,dochisde analysatorvan de Poverty op een watrealistischervlak
datnietevenzeer?Ishetwe1voldoendeeigen waarden expliciettemaken of
m oetmen onderscheid m aken tussen watdeauteur- en velen methem -
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alsuiterstwenselijk zien en watin defdtelijkheid za1geschieden? Geertz
Zetnaaststagnatie vele veranderingen in deze landen,die naar ook hij
erkent,niettoereikend lijken om de bevolkingsexplosie en de verleiding
voor machtshandelen in te dammen.M aar m oet men,omdatde situatie

nietallestoestaatwatmen wenselijk acht,demensen dieindiebelabberde
situatiesleven,o/ ragen de100meterin 10 secondenblank telopen?Zou
dewetenschap nietbeteraan zijndoelbeantwoorden wanneerwerd aangegeven hoe vèrhervormingen kunnen reiken en watmen dan nog kan doen

om desamenleving intacttelaten,ook alblijfterpolitiek,economisch en
qua voH ing een reuze leegte? Geertz wilom die reden maarnieteen-tweedrie afvan watM yrdala1staboesvan de tafelwilvegen.Achterdie taboes
verschuilen zich sam enlevingsvormen die een eeuwenlange omgang met

armoehebben doorstaan.Kanmenerwe1zozekervanzijndathetpolitiekœonomisch radicalismehetzelfdevermag?
Hetzakelijk-moedigeenhetrigoureusuitzuiveren van alleswatnaaropium
voorhetvolk riekt,lopen in M yrdalsstudiedoorelkaar.Lezi
ng van zijn

werk isbitternoodzakelijk,doch een helderhoofd isnoodzakelijk om de
vele parelstussen deZWiJ
-llt,lluitte vissen.
Hoewel het van moed getuigt de vraagstukken onder OgCn te zien die
anderen vanuit diplom atiek opportunisme beschaafd negeren, kan over-

moed evenzeerschaden.Myrdalkentdedesillusie;doch isdeze nietjuist
zo bitter omdathetideaal- hetdoorde menste saneren tranendalGods
iM er en allesbeneveld had? De vraag is ofde wetenschap die illusie
vrijwillig>1opgevendanweldateerstrampenvan catastrofaleomvang het
kwestieuzevan wetenschap aan hetlichtzullen brengen.Zonderdogm atiek
ofplannen-makerij-tot-het-uitersteaan de geschonden wereld de dienstvan
œ n simpelleven te durven gunnen,that'sthe question.Tantpispour 1es
économistes.
-
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Politiek O verzicht
N ederland

Part#-ontwikkeling
Ook nadeverkiezingen voordeTweedeK nm erin april1971 bleefdeontwik-

keling in deNederlandsepolitieke partijen deaandachttrekken.Wijdenken
daarbijnietaan de interneruziebinnen dein 1970 opgerichteNed.Middenstandspartij,diebijdeverkiezingen erinslaagdetweezetelsteverkrijgen,maar
dooronderling gekrakeelzich nog in 1971opsplitste in tweefractiesen zich zo

totnoggrotereonvruchtbaarheidveroordeelde.Ookdoelenwijnietop dePacifistisch Socialistische Partij,die voorde verkiezingen zich distantieerde van
haar vroegere pogingen tot vorm ing van een links oppositioneel blok,haar
aantalzetelsvan viertottweezagverm inderen en waarbinnen zich in de 1* p

vanhetjaareen groep tproletarisch Links'vormde,diemikteop hervorming
van de partijin een revolutionaire arbeiders-voorhoede partijop basisvan
revolutionairsocialisme en anti-m ilitairism e.D eze activiteiten w erden door de
m eerderheid onnodig geachten toen PL toch bleefdoorwerken volgde schor-

singvaneenaantalleden;eenpogingom dezaaktelijmenmislukteentenslotte
tradenverschillendeledenuitdepartij.
Belangrijkerdan dezeburennlziesisdereedsvoordeverkiezingen begonnen
samenwerkingtussendePartijvan deArbeid,Democraten '66endePolitieke
PartijRadicalen,diemeteen gezamenlijk regeringsprogram kwamen en zelfs
overgingen totdevorming vu een schaduwkabinet.D e vraag wasofm en nu

zouovergaan totdeoprichtingvan een progressievevolkspartij.
Reeds in m eistelde D '66 voor een instituut te form eren om au de basis der

verschillendepartijeneen begin temaken meteen besprekingvan devernieuwing;dit instituut zou grote bevoegdheden moeten hebben en ook moeten

openstau voorprogressiefdenkendenuitanderepartijen.Volgensfractie-voorzitterV= Mierlo zou denieuwe partijgeen versmelting moeten zijn van bestaandepartijen en zou genoemd instituuteen soortwerkplaatsmxten zijn,
waardebasismoestworden gelegd vooreen nieuwepartij.Erbleken binnen
D '66 echtermeningsverschillen te bestaan;allereerstover de termijn waarbinnendenieuwepartijzoumoetenworden gerealiseerd,n.1.binnenvierjaren
(normaleeerstvolgendeksmerverkiezingen)ofoplangeretermijn;verdergingenerstemmenopvooreenlossefederatievebandmetanderepartijen envoor
denabije toekomstreesdevraag ofhetvroegere stem busakkoord nu m oest
worden voodgezet in een oppositie-akkx rd.M en beslx tte> lotte wel m etde
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twee anderepartnersteoverleggen overhetregeringsbeleid,m aarook ditonaf-

hankelijktebeoordelen;eendeelvandepartijhadzekerereservestegensamenm enwerking speciaalm etdePvdA,om datm en bang wasde eigen identiteitte

verliezenentevensdachtaan demogelijkheidvanparlementairesamenwerking
m etb.v.geestverwanten uitdeKV P.D em eerderheid van D '66 beslootechter

krachtigtestrevennaareennieuweprogressievevolkspartij;dezezou ontmoetingspunt m oeten worden voor alle progressieve groeperingen en personen en

dehuidigegrotemaatschappelijkeproblemen vanuiteen nieuwepolitiekevisie
telijfmoeten gaan.Alleen inditgevalzouvolgensdeopvattingvanD '66de
huidigesnmenwerkingmetdePvdA kunnen leiden tothetverkrijgenvan een
parlem entaire m eerderheid.

Zo bijzondergecharmeerdvan dezeideeën wasdePvdA nu niet.Behalvede
angstvoorhetverloren gaan van hetsocialistisch beginxlbijeen fusie ofde
vorming van een geheelnieuwepartijwaszijook benauwdvoordevorming
van bovengenoem d instituut.M en wenstegeen bevoegdheden tedelegeren aan
dezealgem eneinstelling diezich zou kunnen nestelen in deplaatsvan hetpar-

tijbestuura1sdeaangewezen instantieom leidingtegeven.Welwasmen het
erm eeeens,datm en open m oeststaan vooranderen en wildem en ook spreken

metde PSP en deEvangelische Solidariteitspartij,bestaande uiteen aantal
eX-ARP (AntirevolutionairePartijl-radicalen.Men achtte een federatieve samenwerkingvoorlopigwe1mogelijk,maarook ditzou tijdkosten.In hettijdschemavanD '66geloofdemenniet,welindemogelijkheidvaneenzeergeleidelijkegroei.Ookzagmendemogelijkheidom alvasttekomentoteenpermanent overleg tussen de drie fracties in de Tweede K am er en stelde m en zich
open voor anderegroeperingen,m aardefinitieve besluiten zouden steedsvx r-

behoudenzijnaan hetpartijcongres.Opvallendwasverder,daterin de afgelopen maandenookbijdePvdA stemmenwarentehorendiepleitten voorde
mogelijkheidvansamenwerkingmetdeKVP.
Degrootsteonduidelijkheidbestond bijdeverschrompelendePPR.Haarcongres zag einde oktober weer twee van haar oprichters vertrekken en verwierp

achtereenvolgensdriemoties.Deeerstesteldeopheffingvooren aansluitingbij
dePvdA;detweedeeenvx rwaardelijkeopheffingendeelnameaandevolgende verkiezingen alleen in een hecht sam enwerkingsverband met de PvdA en
D '66 en de derde vroeg om niette streven naardevorm ingvan een progres-

sieve volkspartij.Uiteindeli
jk bleefde partijdus bestaan en wilde men de
huidigesamenwerkinguitbouwentoteenprogressievepartij,waarbinnenechter
deinbrengvanelkepartijduidelijk herkenbaarzou moetenzijn.Tussenhaakjes:dePvdA heeft39zetelsindehuidigeTweedeKlmer,D '6611endePPR
2;tochzijndereusenkleinduimpjealthansin hetsprookjenogsteedsduidelijk herkenbaar.
De grote confessionele partijen (Katholieke Volkspartij,Anti-Revolutionaire
Padijen Christelijk HistorischeUnie)zetten eveneenshun besprekingen over
sam enwerking voort,die reeds voor de verkiezingen waren begonnen, m aar
i.v.m .die verkiezingen waren opgeschort,toen de confessionele grondslag van
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denieuw tevormenpartijaandeordekwam.Daamaastwarendevorm waarin
de sam enwerking zou worden gegoten en hettempo waarin deze gerealiseerd
moestworden,punten waarover m en van m ening verschilde.

De meestduidelijkeuitspraak over laatstgenoemd puntis die van dr.ir.de
Zeeuw,pasgekozen voorzittervan departijraad van deKVP.Hijverklaarde
zich voorstandervan spoedige oprichtingvan een nieuwe volkspartijmetals
politiekegrondslaghetverkiezingsprogram zoalsdithetvorigjaardoorprof.
Steenkampisopgesteld;hijwi1in 1973komentoteenbeslissingoverdegrondslagenhetkaraktervandezepartij,diedanvöör'75werkelijkheidzoumoeten
zijn;zoudendeprot.-christelijkepartijen onverhoopthierin nietmeegaan,dan
zou denieuwepartijreedsin '73moeten worden opgericht.DeCHU wi1wel
enigehaastm aken,m aargeen datum vaststellen;welverklaardefractie-voorzit-

terMellema,datde drie confessionele partijen bijdevolgende verkiezingen
meteen gemeenschappelijke kandidatenlijstmoesten komen om daarna één
confessionelepartijtevormen.DeARP wi1zekergeenbeslissingnemen vöör
'73 en pasnadateen diepgaand onderzoek heeftplaats gehad naarde relatie
tussen evangelie en politiek.

Alledriepartijen wensen nu reedseen integratievan dewerkzaamheden der
driefractiesenvandewetenschappelijkebureaus;ookismenvoordevorming
van een contactgroep om deze sam enwerking te begeleiden, m aar ook hier

bestaatdeangstdatdezegroeptegrotebevoegdhedenzoukrijgen,zoalsbleek
uitdeARp-opmerkingdatdebevoegdhedenvandepartijorganennietmochten
aangetast worden.
Een diepgaand m eningsverschilbestaateroverdevraag ofdenieuw tevorm en

partijaldan nieteen open partijzalzijn,m.a.w.ofzijza1openstaan alleen
voor christenen of naasthetevangelie ook andereinspiratie-bronnen za1erkennen. H ierover is al onenigheid binnen Kvp-kringen. Ex-voorzitter V an der

Steewensteenalgemenechristelijkevolkspartijendusdechristelijkebeginselen
a1sbasistebehouden;hijbeschouwthetverlangen naardeconfessionalisering
a1seen streven naarverbreking van de band metdekerk.De nieuwe voorzitter,

DeZeeuw,isvoorstandervan een partijopen vooriedereen die depolitieke
filosofievan denieuwepartijkan onderschrijven.Alledriepartijen willen de
relatietussen evangelieen politiek intensiefbestuderen.TerwijldeCHU zich
uitspreektvoorbehoud van deevangelische grondslag,sluitzijtoetreden van
niet-christenen vooralsnog nietuit.Daarentegen heeftdeARP uitdrukkelijk
gesteld datzijgeen open volkspartijwenst.
Vanzelfsprekendberaadslaagden ookdejongeren-groeperingenderdrieconfessionele partijen over deze problematiek.ARJOS conformeert zich vrijwel
geheelaan deARP;zijwenstdatvoorereen organisatorischesamenwerking
komt,ereersteensgezindheid moetzijn overhetuitgangspunt;daardeze nu
ontbreektwijstzijeenvoortijdigefusiederdriejongerengroeperingen af.Hiertegenover is de CHJO van m ening, dat er nu reeds een federatie en later een
fusie der drie moetkom en om zo de vorm ing van de christen-dem ocratische
sam enwerking te stim uleren,een standpuntdatgedeeld wordtdoor de K VPJG .

Beide laatsten hebben nu een federatie gevormd om druk uitte oefenen op de
samenwerkingtussendeseniorenzomogelijkm etdeA RP en eventueelandere

gelijkgezinden.Ook bijdejongeren blijftechterhetvraagstuk bestaan inhoeverrehetpolitiekeprogram geïnspireerdmoetzijndoorhetevangelie.
Zou dekansop toetreden van niet-christenen toteen soortchristen-dem ocratischeunieinonslandzogrootzijndatm en daarom zou moeten accepteren dat
deARP buiten een dergelijke unieblijft? Zouden de enkelingen die dit wel
doen,zo'n grote invl
oedkunnen uitoefenen,datzijdeze partijin een andere

richting klmnen leiden?Wijzouden willen pleiten vooreen werkelijk christelijkevolkspartijen zijneranderen dieditprogram kunnen onderschrijven,dan
graag.

Loonpolitiek
N adatde regering Biesheuvelop 4 augustus 1971de steedsfe1bestreden loonm aatregelen van m inisterRoolvink uithetvorigekabinethad ingetrokken,lag

deverantwoordelijkheidvoorlonenenprijzenweervoornamelijkbijdeorganisatiesvan werknemersen werkgevers.Beide partijen waren heteensoverde
noodzaak van m atiging in verband m etde groeiende inflatie,m aar zagen de

manierwaaropanders.Werkgeverszagen slechtsdemogelijkheidvan compensatievoorprijsstijgingen;werknemersachttendaarnaasteen reëeleloonstijging
mogelijk van rond 3% ,waarbijdeorganisatiesaanvankelijk van mening verschilden ofervoordeprijscompensatieeenvloereneenplafondmoestworden
gehanteerd;tevensverbonden zijdaaraan enkelevoorwaarden,waaronderbeheersingdoorderegeringvan investeringenen verbeteringvan collectievevoorzieningen.N a enig overleg kwnm en werkgevers en -nem ers elkaar wattegem oet

maar erbleeftenslotte een verschilvan 2% loonkostenstijging,waarop het
centraaloverleg strandde.

Toch wenstegeen derpartijen een ingrijpen van deregering;menverwachtte
in besprekingen over afzonderlijke cao's per bedrijfstak alsnog overeenstemming te bereiken.M etgrote belangstelling keek m en daarom uitnaar hetover-

1egoverdebelangrijkstecao,n.l.dievoorhetgrootmetaal.
IneersteinstantielegdendegeznmenlijkevakcentralesindeRaadvan Overleg
in de M etaalindustrie (ROM )een pakket eisen op tafelwaarin een ongelimiteerdeaanpassingvandelonen aan deprijsstijgingwasopgenomen,m etdien
verstande dateen prijscompensatie van meer dan 6% nietin geld maar op
anderewijzezou wordenuitbetaald;verdereen geleidelijkeverkortingvan de
werkweek tot40 uren en een reële loonsverhoging van 1,7% per 1-1-'72,

hetgeeneenloonkostenstijgingvan 10,45% zoubetekenen.Werkgeverswensten
dereëleloonsverhogingtebeperken tot1% ,een maximum prijscompensatie
van 6% en geen arbeidsverkorting in 1972,hetgeen delonen met9% zou ver-

hogen.Welkwamendewerkgeversmeteenaantrekkelijkvoorstelvoordeherstructureringvan hetbedrijfspensioenfonds,waardoorde laagstbetaalden een
premievoordeelzouden hebben en talrijke weduwen en gepensioneerden een
hoger Pensioen Zouden Ontvangen.
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D e besprekingen liepen vast,maar kw am en weerop gang toen de werkgevers

metnieuwevoorstellenkwamen,n.l.1,5% reëleverhogingper1januariennog
eens0,5% per 1juli;3% prijscompensatie en maximaalnog eens3,5% op
genoemdedata en eventueeleind '72nogeensmaxim aal3% ;verderverhoging
vanhunbijdrageinhetvakbondswerknaastgenoemdepensioenvoorstellen.
Opgrondvan hetfeitdatin '71tussenprijsstijgingencompensatieeenverschil
bestondvan2,3% ,dathetalsnoggecompenseerdwenstetezienen vanbezwaren tegen genoemde maxima voor'72 wenste hetNVV (NederlandsVerbond
van Vakverenigingen)nietakkoordtegaan,terwijldevertegenwoordigersvan
devijfanderewerknemersorganisatiesvooralop grond van degunstigepensioenvoorstellen ditwe1deden.
H etN VV wi1nu proberen via actiesdewerkgeversalsnogte dwingen de eisen
in tewilligen.H etzegtzich nietbangtelaten m akendoorongunstigeeconomi-

schevoorspellingenenteverwachtendatdeconjunctuurbinnennietaltelange
tijd za1verbeteren.Ergaanook geruchten,dathetNVV dezaken op scherp
zetuitangstvoordenieterkende werknemersorgu isatie f
A rbeidersm acht',die
voortdurend pleitvooreen radicaleopstellingen zoeen zuigkrachtuitoefentop

o.a.leden van hetNVV.Mogelijk vindthethetdaarom nietonprettig in een
door werkgeversorganisaties aanhangig gem aakt kortgeding een verbod van

steun aan elke actie opgelegd te krijgen.Deze uitspraak is inmiddels ook
gedaan en algaathetNV V in hogerberoep,eristi
jd gewonnen.Moeilijkheden
zijn ertochteverwachten ennietalleen in dem etaalindustrie.
4-2-1972

J.Oomes

België

Eyskensheeftz#apuzzelgelegd
NaeenlangeregeringscrisisheeftdezichtbaarvermoeideEyskenseindelijkzijn
puzzelgelegd.Op 19 januariwerden de partijraden van BSP,CVP en PSC
bijeengeroepen.Hettrooms-rode'regeerakkoord,datveelwater in de wijn
bevatte,werd m etweinig enthousiasme goedgekeurd:erwasgeen alternatief.
D e m assa reageerde gelaten,slechts enkele groepen zeiden krachtig nee:de
Cv p-longeren en Jong-socialisten en hetarrondissem entSint-N iklaasin beide

partijen.InW alloniëdaarentegenwerd hetakkoordin beidepartijenunaniem
goedgekeurd.Zo waren de kantjesvan de puzzelgelegd.De volgende dag
werden degaten ingevuldmetdeontbrekendenamen.Devijfpartijvoorzitters
van deBSP en deCVP/PSC staken de formateureen laatstehandjetoebij
deze taak en noch hetsocialistisch com ité noch de hoofdbesturen aan de andere

zijdewistenopvoorhandhoedesamenstellinguiteindelijk eruitzouzien.
D e tweede regering Eyskens-Cools kreeg een nieuwe structuur.H et alsm aar

toenemen van het aantalministeries,datheelwatcoördinatiemoeili
jkheden
meebracht,werdingedijkt.Tevoren waren er29 ministers,nu nog slechts 19;
enkelevan hen kregen een staatssecretaristoegewezen voorhetbehartigen van
de meerregionalebelangen ofvoor specifieke onderafdelingen van hun m ini-

sterie.Deze tien staatssecretarissen zetelen nietin dekabinetsraad en krijgen
een eigen statuut m et ei
gen verantwoordelijkheid en bevoegdheid.Moestde
staatsxcretarisaltijdvandezelfdepartijzijna1szijnminister?Vooralvooreconomischezaken achttemenditeenbelangrijk puntgeziendeachterdochtvoor
een te sterke socialistische greep op ditbelangrijk ministerie.Nu kijkteen
V laam se staatssecretaris de BSP-er Simonetop de vingers en ook in enkele

anderegevallen isereen kruisgewijzebenoeming.Zoalsaltijd werd depuzzel
geweldig gecompliceerd doordezorgom degebruikelijkeevenwichten terespecteren:Vlam ingen -W alen,BSP -CV P/PSC,en dan de verschillende standen nog:boeren,m iddenstanders,patroons,vakbonden en beroeps-intellectue-

len.Eénvan deresultaten van ditgepuzzelisdatdeleeftijd van deministers
gemiddeld 55jaaris.Enkelenvan hen zittenalin hetparlementvan directna
dexrlog,tweezelfsalvijfendertigjaar.
M etditregeerakkoord en deze regeringverscheen Eyskensvoorhetparlem ent,

waarhijop27januarien 3februarivankamerensenaatdeinstemmingkreeg
na een oeverloos debat,alleen gekruid m eteen paar incidenten in de kam er.
D ezesdamesuithethogecollegeverlieten dekam er,uitprotesttegen hetfeit
dat in de regering geen enkele vrouw w as opgenom en.Eyskenshad ditgemoti-

veerddoor<deafwezigheidvanbekwamevrouwelijkekandidaten in hetparlem ent', m aar had we1 twee extra-parlem entaire heren tot staats-secretaris be-

noemd.Trouwens,waarkrijgen dameseen inwijding in de politiekekeuken,
waarworden zeklaargestoomd voor een leidende functie?Zelfsin de kabinet-

teneninhetambtenarenkorpszijnerhaastgeentevinden.Hettweedeincident
werd uitgeloktdoorenkelejongeboeren dieeen jongestierdetrappenvande
kameropjoegen om hun ontevredenheid teuiten overhetlandbouwbeleid.

Restauratieenconflictingebouwd
Erheerstbezorgdheidoverdevraagofdenieuweregeringdegrondlijnen van
depolitiekvan devorigeregeringnietzalverraden.DeploegbestaatvoorN
uitdezelfde m ensen,m aar werd aangevuld m et enkele illustere figuren die,na

hetregionaliserende werk van de voorbije jaren,nu een unitaire restauratie
beogen.In deverkiezingen na degrondwetsherziening hebben de federalistische

partijengezegevierd;in Brusselwerdendeunitaristen afgestraft.Nu ishetopmerkeli
jkdatjuistdergelijkeBrusselseunitaristischefigurenin deregeringwerdenbinnengehaald,nogwe1intweefunctiesdiebelangrijkzijnvoorhetsociaaleconom isch beleid.Sim onetw erd M inistervoor Econom ische Zaken,Vanden
Boeynants M inister van Defensie én voorzitter van het M inistercom ité voor
Sociaal-Econom ischeCoördinatie,datvroegerdoorde prem ierzelfwerd voorgezeten.M etde verdere uitvoering van de grondwetsherziening za1de regering
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hetdusmoeilijk hebben:de tweespaltzitalvan.m eet af aan ingebouwd.De
BSP voertdelaatstetijd deunitairevlag en hetfederalism e van vice-prem ier
Coolswerd onderde dom per gezet.

Bovendienzijnereen aantaldiagendiederegeringspartijennietklaarkunnen

spelen zonderm edewerking van de oppositie.H etdoorvoeren van de geweste-

lijkeindeling van hetland iséén van diestruikelblokken,hetoprichten van
agglom eratiesen federatiesbuiten Bm sselen om gevingisereen ander.Opm er-

kelijkishetonverwachteopduikenvan eenreorganisatievan deprovinciesen
hunbevoegdhedeninzakevoogdijoverdegemeenten,opeenogenblikdatvoor
hen die ernstig werk willen m aken van de nieuwe structuren,de ro1 van de
provinciesveruitgespeeld is.Ofgaan weook op ditpuntnaareen restauratie?
Ook deruzietussen de tweeregeringsparG ersoverdebegrotingsbevœ gdheden
van decultuurradenkreeggeen definitieveoplossing;zewerd naareen commissie ad hoc verwezen en kan dusweerhoog oplaaien.En hoelang nog zalm en
langshetV oerstatuut heen kuM en praten? Velen voorspellen binnen enkele
m aanden aleen crisis rond deze aangelegenheid.
W elke toekom st deze regering heeft,is niet te voorspellen;tegen de zom er

weten wijmisschien meer.W ordtheteen overgangsregering,die een aantal
onpopulaire m aatregelen m oet treffen om de begroting gezond te m aken?

Erkomteen verhoging van hetkijk-en luistergeld voordeBRT en een vennootschapsbelasting,dieweliswaargecompenseerdwordtdoorde17,5miljard
detaxatiesin hetkadervan deBTW en dooreen ninke investeringsaanm oedigingvoorde industrie.Erkom took een strengere controle op de belastingbetaler.Za1de regering na het nem en van deze m aatregelen de plaats ruim en
vooreen andere?

Op partijgebied is erin de komende tijd we1een en anderteverwachten.De
CVP wileen nieuwe,jongeen dynamischevoorzitter;ophetogenblikisoudvoorzitter van de Cvp-longeren, W ilfried M artens, de enige kandidaat. De

PVV wi1zich reorganiserenenvoorzieteen congresdateven belangrijk moet
worden a1shetfameuzecongresvan 1961,toen zijdedeuren openzettevoor
katholieken.

Regering,partijen enparlementkunnennuopnieuw hetspelinhandennemen.
Zeven maandenishetparlementinactiefgeweest.Daarmeerijzen vragenover
degeringero1diehetparlementinonzepolitiek nogspeelt;hijwordtin feite
overgenomen doorregeringenpartijtoppen.Wasdatderedenwaarom dediscussie over de regee gsverklaring in kamer en senaataanleiding gaf totzo'n
woordenstroom ?Een woordenvloed van de allee dividueelste expressievan de
allerindividueelste frustratie?W ie m aakt dan we1de politiek in democratisch
België?

Restauratieen conflictop sociaal-economisch terrein
In syndicale kringen werd de nieuwe regering allesbehalve m et enthousiasme

ontvangen.HetACW (dechristelijkevakbond)zagnietalleen enkelevan zijn
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ivrienden'verdwijnen,maarbeheertnu geenenkelsociaalofeconomisch ministeriemeer.Langssocialistischezijdewerden juistdemeestaangevœhten en
a1sconservatiefbestem pelde m inistersopnieuw opgenom en.Linksschreefdan

ook duidelijk:dWegermeel'(29jan).
W atde arbeidersbewegingen vooralergertishetfeitdatdeeconom ischesector
onder de bevoegdheid isgevallen van de Brusselaars Sim oneten Vanden Boey-

nants.Beidenvervullenbeheersmandatenin belangrjkefirma's.Beiden gebruikenzebijnaopenlijkhunpolitiek ambtom bepaaldeeconomischeprivébelangen te bevoordelen.H et tkapitalism e'brengt welvaart voor iedereen. Als de

overheiddeprivé-industrieendienstensteunt,heeftiedereendaarbaatbij.A1s
dekip betergevoerd wordtlegtzegrotereeieren.Daaruitvolgtdathetbestaan-

de economisch en financieelsysteem geholpen moetworden om volgenszijn
eigen wetm atigheid betertedraaien.D atiszo ongeveerhun filosofie.
Van devorige regering kon nog gezegd worden datzestructuurhervorm ingen

voorbereiddedieeensxialiserendepolitiekmogelijkzoudenmaken;nuechteris
vrees gegrond dat x k op sociaal-econom isch gebied de restauratie zal ingeleid
worden.Zullen de arbeidersbewegingen zich daar actieftegen verzetten? Kan
er in de arbeidersgroep een revolte ontstaan tegen deze Erechtse'regering?

Ineen vorig stuk hebben wijerop gewezen datin bepaalde bedrijfssectoren,
zoalsbv.demetaal,ditjaargeennationaleakkoordenworden afgesloten.Eén
van de argum enten wasdatde voortdurendeherhaling van nationale akkoorden

destrijdlustvan devakverbonden doodt.En inderdaad,nu erloonakkoorden
worden afgesloten per gewestofper ondernemi
ng,blijkterheelwatmeerleven
in desyndicale brouwerijte komen.M aar heeft dit een diepgaande invloed?
V erandert er nu iets in de sociaal-economische politiek? N aar onze m ening

heeftdezevorm van syndicalestrijdlustweinigpolitiekbelang,zolangerin de
totaleeconomischecontextgeen crisiselementen aanwezigzijn.
Ook a1s de collectieve arbeidsovereenkom sten per gewest worden afgesloten

i.p.
v.nationaal,wordendeonderhandelingennog altijd gevoerdtussen desyndicale en patronale organisaties. Alle gewesten wachten op elkaar. N iem and
wilhet affront oplopen een minder goed akkoord af te sluiten. Ieder loert op
de ander om te zien waar er hetm eeste uitgehaald kan worden. H eteerstafge-

sloten akkoordisrichtinggevend voordeandere.Daarom kijken denationale
organisatiesnauwkeurigtoeophun gewestelijkeverantwoordeli
jken.Desyndicale organisaties proberen een dte goedkoop'akkoord te beletten, de patronale

een (teduur'.Infeiteblijftdusallesnationaalgeregeld,maarnu indirect.Het
enige vx rdeelis datde vakbondsm ilitanten ietsbrederen intensergeraadpleegd
kunnen worden.

Hetstdjdlustigstzijndearbeiderswaardeakkoordenperondernemingworden
geregeld.Deeisen liggen hoog.Destaking wordta1sstri
jdmiddelaangewend.
Heteisenpakketblijftechterbeperkttothettraditioneleveldvan demateriële
voordelen.Bovendien komen dearbeidersbijnauitsluitend in degroteondernem ingen tot actie en worden alleen daar resultaten bereikt. De kleine onder-

nemingenvolgen nietnoodzakelijkdeloonsverhogingen van de grote,watde
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loonverschillen in de hand w erkten de solidariteitvan de globale arbeidersgroep nu preciesniet bevordert.

Wegelovendanook nietdatdezevormenvansyndicalestrijdvaardigheid een
politieke invloed zullen hebben.Hetduo Simonet-VandenBoeynantsza1geen

onoverkomelijkemoeilijkheden hebbenmetdevakbewee gen zolang deeisen
uitsluitendgestddblijvenin termenvan hogerewelvaart.Datwillen zijimmers
ook!Hierliggentochdegemeenschappelijkebelangenvan arbeid enkapitaal!
Pasw anneerdevakbeweginghaareisen zou verleggen naarstructurelehew ormingen,kan ereen ernstig consictontstaan.Voorlopig worden die eisen we1
verbaalgesteld,m aarslechtsslap verdedigd.N orm aalishetnietteverwachten
datdearbeiderspoep totactie zalovergaa om een economische democratisering afte dwingen.A lleen een schokeffectkan hen dam oebrengen:een sterke
daling van de koopkracht bv.,massale werkloosheid en economische crisis.

Danzullenzegaanijverenvooreenstructurelebevestigingvandewelvam van
de werknem ersgroep.En ook alleen zulk een alarmsituatie kan de regering
ertoedwingen m aatregelen tenem en m eteen onm iskenbareoptie,bv.dooraan
te duidenwie <deoffers'm oetbrengen om dem iddelen te verschaffen voorde
econom ische relance.Kiestde regering bv.vooreen loonstop,dan wordteen

confrontatiemetdevakbondenonvermijdelijk.
D e linkse opposanten van de regering m aken ondeA ssen andere speculaties.
Ze hopen dat de inwendige tegenstellingen tussen de regeringspartnerszullen

leiden totdeva1van deregering.Bijvx rbeeld rond deVoerkwestie.Daarna
komterwellichteencoalitiemetdeliberalen.IsdeBSP erdannietbij,danza1
zeindeoppositienaareen verstrakkingvan haarstandpunten gaan en opnieuw
een linksekoersvaren.BlijftdeBSP we1in deregering,dan kan deze nieuwe
verrechtsing leiden tot een rechtstreekse tegenstelling m ssen socialistische vak-

bond en socialistischepartijen toteen ideologischesplitsing binnen departij
zelf.
De leidraad van deze redenering is datde toenem ende pram atische aanpak

van depolitiek noodzakelijk een geleidelijkeverrechtsing meebrengt.Om opnieuw eenideologischegefundeerdeaanpak van depolitiek mogelijktemaken
willen delinksen in feitede verrechtsing versnellen om de tegenstellingen dui-

delijk totuitingtedoen komen.Hierwordtdehoop dusgesteld in eennieuwe
regeringscrisis.Linkswi1de sociaal-economische problematiek opnieuw op de
voorgrond plaatsen,nietzozeerna de oplossingvan de comm unautaireproblem atiek,m aareerderdoor de verrotting ervan.
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Roemœ nse plannen inzxke nauwe multilateralesam enwerking van de Balkanlanden in Belgrado terughoudend en scepTijdens het afgelopen jaar is gebleken tisch werden bx ordeeld.Hetis verm oe-

Brezjnevsbezoeken aan
Belgrado,Boedapesten Sofia

datde Sovjet-unie,ondanksde ontwik- delijk in Moskou ook opgevallen,hoe-

keling op hetterrein van de internatio- veelvoorzichtiger dan Ceaus>cu,Tepa''mpferischen
nale betrekkinpen naar een wereldom- vac in Peking xauf die ka
spannende dne
'hoeksverhouding, haar Toasts'van de Chin%e leiders tegen het
hegemonialepositieinOost-Europablijft imperialisme van de beide supermogendbehouden.Zelfs een uitbreiding hiew an heden reageerdez.
ten westen van de demarcatielijn is,in De sx retaris-generaal van de C.P.S.U.
het kader van de door M oskou nage- wi
lde tijdens zijn verblijf in Belgrado
streefde Europese veiligheidsconferentie, van 22 tot en met 25 september 1971
vooralJoegoslaviës sirtmetde Chinese
op korte te= ijn nietuitgesloten.
Beangstigd door œn mogelijke uitbrei- Volksrepubliek matigen en Belgrado van
ding van de Amerikaans-chinese samen- de geëngageerde pro-chinese Balkanstawerking en de negatieve gevolgen daar- ten Albaniëen Roemenië afzonderen3.
van op de Russische Europa-politiek ont- Natehebben verklaardi
n zijnantwoord
plooidedeSovjetdiplomatieeen verras- op Tito's begroetingstoespraak, dat de
sende en nieuwe bewegelijkheid.Onder beginselen van 1955 en 1956 verwea n-

dezeomstandigheden kon Leonid Brezjnev zijn tweede bezoek aan Belgrado
niet gemakkelijk langer uitstellen.Van
Joegoslavischezijdewerd dezebeslissing
naarallewaarscMjnlijkheid vergemakkelijkt zowel door de vervanging van de

lijktkonden worden doormiddelvan regelmatige politieke samenwerking, be-

toogde Brezjnev verder,daterin dewereld krachten waren, die een positieve
ontwikkeling van de samenwerking mssen beide landen wilden verhinderen en

ambassadeurin M oskou,M icunovicl,als die Joegoslavië en de Sovjet-unie van
ook door hetfeitdatin tegenstelling tot elkaarwi
lden ve- ijderen.Deze krachBoekarest de door Peking gesteunde ten4 hebben de doctrine van de beperkte

1 DieinhetZuid-slavischeparlementdeinvasieinTsjechoslowaN eongewoon scherpveroordeelde en onder andere daarom in hetKremlin nietgraag werd gezien.
2 Cf.DieZeit,24 september 1971.

3 Bi
jditbezoekwerdBrezjnevvergezelddoorKatoesjev,secretarisvan hetcentraalcomité,
Roesakov,BrezjnevsspecialeadviseurlnzakeJoegoslavischeaangelegenheden en Rodinov,
plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken.

4 DeChinezen en deW estelijkemogendheden.

soevereiniteit bedacht en geruchten ver- gelopen jaar in Temesvar had beide
spreid dathet Sovjetleger klaar stond staatshoofden opnieuw gelegenheid geom de Balkan binnen te vallens.D eze geven, <ihre enge Zusammenarbeit und
belasteringen achtte Brezjnev de moeite die weitgehende Paralleliitihreraussen-

van hetweerleggen nietwaard,maarzij politischen Bemûhunjen um die Siche''nglgkeit im Schalten
maakten volgens hem welduidelijk dat rung ihrer Unabha
de wederzijdse vriendschappelijke be- desSowjetischen Hegemonialstrebenszu
trekkingen ontwikkeld dienden te wor- betonen'g.Volgens œn mededeling van
den,omdatde volkeren van Joegoslavië het Joegoslavische persbureau hadden
en deSovjet-unieaan dezelfde kantvan Ceausescu en Tito onderandere overde
debarricadestaan in de strijd tegen het bekende problemen in de communistische beweging gesproken, tdie auch
imperialism e6.
Op detweede dag van zijn bezoek ver- durch Aktionen hervorgerufen worden

klaarde Brezjnev op een massabijeen- seien, welche Unterjochung und Unkomstover zijn besprekingen metTito, gleichheitzwischen den M itgliedern der
dathet gelukt was een gemeenschappe- Bewegung m it sich gebrachtM tten'.De
lijketaaltevinden.In ditverbandlegde problemen tkönnten nicht in herkömm hijde nadmk op een nauwesamenwer- licher W eise gelöst werden.Es sei vielkinj tussen Joegoslavië en de Sovjet- mehr nötig, die Prinzipien der ZusamUnle in hetbelang van hetsocialisme en menarbeit und der Nichteinmischung
de vrede. Actieve en geharmoniseerde und Gleichheitzu erneueren und zu strpolitiek van de socialistische staten acht- ken'lo*
te hij in het kader van het Pact van Uit deze mededeling van hetpersbureau
W arschau en de COM ECON noodzake- Tanjug blijkt dat tussen Belgrado en

lijk en hijverklaardedatdeSovjet-unie M oskou n.a.v. Brezjnevs bezoek aan
vast besloten was de belangen van het Joegoslavië geen werkelijke ontspaM ing
socialisme tegen alle vijanden te verde- isingetredenll.Overhetalgemeen wordt
digenl.
a1s grootste <
SUCCeS#van Brezjnevs reis
Ondanks alle negatieve comm entaren

beschouwd,datvolgenshetcommuniqué

van dewesterseqersop het25septem- beide landen veelvuldige ontmoetingen

ber 1971 gepubllceerde Joegoslavisch- en beraadslagingen op verschillend niRussische communiqué8 slaagde Brezj- veau willen aanmoedigen; in het algenev er nietin de hartelijke en vriend- m een in aangelegenheden van bilaterale
schappelijkebetrekkingen tussen Belgra- betrekkingen en problemen van buitendo en Boekarest te vertroebelen. lnte- landsepolitieklz.Hetisduidelijk dathet

gendeel.Hetbezoek van Tito bijCeau- afdwingen van dergelijkevergaandeversescu op 24 en 25 novembervan hetaf- plichtingenl3 geen wederzijdse toenade-

5 Bovendien kenmerkten deNATo-landenJoegoslaviëa1seen fgrijzeZone#.
6 Cf.Tass in English,23 september 1971.
7 Cf.Tassin English,24 september 1971.

8Ziede tekstvan hetcommuniquéin:InternationalePolitik (Belgrado),5oktober1971,
pp.11-13.
9 Cf.Neue ZûrcherZeitung,27 novem ber 1971.
10 Cf.Tanjug in Deutsch,26 november1971.
11 Overdebesprekingen werd in Belgrado een communiquéuitgegeven waarin ondermeer

stond,datzi
jgevoerd werdenin eenqeestvanvriendschap,kameraadschappelijkeopenheid

enwederzi
jdsbegrip.Tevenswerderlnhetcommuniquédenadruk opgelegd datBrezjnev
en Tito heterovereenswaren,datdegedachtenwisseling nuttiggeweestwasen zou bi
jdragen totde succesrijke ontwikkelingvan de vriendschappelijke betrekkingen tussen zowel
beide communistische partijen a1s de beide staten.Cf.Tanjug,25 september 1971.

12 Cf.InternationalePolitik,5 oktober 1971,p.12.
13 Nog afgezien van hetfeitdatde politieke handelingsvri
jheid zelf,evenalsde persvri
jheid,
alleen aldoorhetbestaan van dergelijke vageformulesnadelig wordtbeïnvloed.

ring tussenJoegoslaviëendeSovjet-unie bracht, blijkt dat Brezjnev besloten

totgevolg heeftgehad.Integendeel,door heeftde clandestiene Russische activiteipolitieke kringen in Belgrado werd het ten ter bevordering van een afscheiding

a1seen poging van Sovjet-zijde gdnter- van Kroatië stop te zetten.Zijn bezoe-

preteerd om de kleinere partner te over- ken aan Belgrado en Sofia hebben de atmosfeer op de Balkan verbeterd en hebheersen.
Daar staattegenover datBrezjnev ook ben tot gevolg gehad dat de zich afgeeen belangrijke concessie heeftgedaan. lopen december geopenbaarde instabiliHijheeftzich n1.volgenshetcommuni- teitin Joegoslavië niet toteen grote poqué ermee akkoord verklaard datde ont- litieke crisis in Europa heeftgeleid.
wikkeling van de betrekkingen tussen L.L.S.Bartalits

Joegoslaviëen de Sovjet-uniegebaseerd
is op de principes van de verklaring van
Belgrado van 1955,op de verklaring van
M oskou van 1956, alsm ede op de ge-

Jeugd vJa tweegeneraties

meenschappelijke Sovjet-loegoslavische
verklaring van 196514.

Onverwacht vloog Brezjnev op 25 september naar Boedapest, waar hij een
kort bezoek aflegde.Bij deze gelegenheid voerde Brezjnev besprekingen met
Kâdâr.Zij spraken over vraagstukken
van dealzijdigeontwikkelingvan debetrekkingen tussen Hongarije en de Sovjet-unie, alsmede over actuele proble-

De jongens die vandaag aan de dag de
middelbare schoolverlaten,zijn van œn

heel ander slag dan de knapen die deze
schooleen kwarteeuw geleden afleverde. Heel anders dan de generatie van
hun vaders. Tot deze bevinding kwam
M r.Drayson, hoofd van een gerenomm eerde Britse kostschool.
Onze leerling van vandaag weet een
m en van de internationale communisti- heleboelmeer over sex en een heleboel
sche en arbeidersbewegingls.In dit ver- minder over liefde'',aldus M r.Drayson
band heeft Brezjnev vermoedelijk ook volgens een verslag in de Daily Televerslaj uitgebracht over de resultaten graph.,,Hijheeftmeerhaaren zieter
van zlln bezoek aan Belgrado.
slordigeruit.Hij*1ook nietmeerwe-

Nazijn bezoeken aan Belgrado en Boe- ten,dathijop een (uiteraard dure)pardapest arriveerde Brezjnev op 26 sep- ticuliere kostschoolZt.W aarscMjnlijk is
tember in Sofial6. N aar mag worden hi
j beter gdnformeerd; hij is in ieder
aangenorien was ook hier het voor- geval mi
nder conformistisch maar zijn
naam ste doelvan hetbezoek verslag uit sociaalgeweten spreektsterker.Hijverte brengen van de besprekingen in Bel- draagtminder van het gezag en hi
j is
grado.Hierbijheeft Brezjnev de voor minder zeker van zijn godsdienstige
zijn gastheren verrassendetekstvan het overtuigingen;hijiswélerg zekervan
Sovjet-loegoslavischecommuniquénader zijn rechten doch mindervan zijn plichtoegelichtl7.
ten.Hi
j is meer onafhankelijk in zijn
UithetfeitdatBrezjnev,vermoedelijk oordeel over de wereld m aar voelt er
op uitdrukkelijk verzoek van Tito,ook zichminderin op Zjn gemak.Hijiswél
een bezoek aan Bulgarijel8 heeft ge- m inder gekant tegen alle vormen van
14 Cf.Internationale Politik,5 oktober 1971,p.12.

15 Cf.Népszabadsâg (Boedapest),26 september 1971.

16 fschon der im Vergleich zu Breschnews kurzem Aufenthaltin Budapestfast ûbertreibendwirkendeAufwand derBulgaren beiBreschnewsAnkunftbewiesdie grosse Bedeutung
die diesem Besuch beigemessen wurde'.Osteuropöische Rundschau,oktober 1971,p.X/36.

17 In een hoofdartikelschreefde Rabotnisiesko Djelo op 27 september,datBrezjnevsbezoek hetonbeperktevertrouwen,deideologischeeenheid en debroederlijkeverbondenheid
tussen beidelanden en partijen bewezen heeft.
18Een van de meestbetrouwbare bondgenoten van de Sovjet-unie en tevenshetenige
land datbelangheeftbijeenuiteenvallen van deJoegoslavischefederatie:M acedonië!
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tyrannie,m aar meer overtuigd dat oor- Verstandeli
jkishijpessimistischer;emo-

1og nooitte rechtvu rdigen valt.Hijis
zich minder bewust van het geestelijk
edgoed dathijheeftmeegekregen,maar
hijismeertrouw aan zijn idealen.Hij
is minder hoffelijk in Zjn manieren,
maarwââr Mjhoffelijk is,is heteeTlijkeren namurlijker.Hijheeftmeerynk-

tioneeloptimistischer.Hijpraatwe1onbevangenertegen zijn ouders,maarluistertwe1minderzorgvuldig naarwatzij

te zeggen hebben.Hij is opgewekt en
vriendelijk,evenzeera1s de leerling van
een kwart eeuw geleden de traditie

waardig waarin Mj isopgegroeid,maar
geld m> r verdient daarvan ook meer hijiserminderzekervan dathijditals
zelf.Hijismeerbezorgd over de resul- een complimentm oet opvatten''.
taten vu zijn studie dan overzijn pres- Zo tezien wijkthetbeeld van deBritse
tatia op het sportveld.Hijrooktgœn middelbare-schoolleerling weinig af van
'stickies',maarvindthetwe1moeilijk te datvan Zjn Nederlandsecollega.
begdjpen waarom drugs a1s zoveelgevaarlijker gelden dan alcoholen tabak. HansHermans

y

Boekbespreking

j

Binnengekomen boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek vermeld,worden besproken naarmogel#kheid

!ering bli
jfttoch dekennisvan demenseGEDRAGSWETENSCHAPPEN
Casselman, Jo, e.
a. - Drugs. M iddelen,
mensen,samenleving.- De Nederlandsche
Boekhandel,Antwerpen,1971,158 pp.,BF.
145.
Christensen,Cornelia F.- Kinsey.# biography.- lndiana University Press,London, 1972,241 pp.,f 3,30.
Deleeck,H.,e.a.- Inleiding totde sociale
planning.- Seso,Antwerpen,1971,285pp..
Frey,#.- Schoolwi
skundevan vandaag.Elsevier,Brussel, 1971, 139 pp.,BF.245.

lljkemotivatie.Ditgemiswordtvooralgevoeld,zo vermeldtde schrijfster,doorde

aankomende psychologiestudent, die, niet
geheelten onrechte,van de psychologiever-

wachtinzicht te krijgen in de menselijke
dri
jfveren. A1 zou het bovendien alleen
maarzijn om laterte weten waardepsychologiestudiehetnietoverheeftgehad.
In die leemte probeertdeze studie te voorzien.Ze geeft een goed overzichtvan wat
nog in de kinderschoenen staat en heeft

daarbijde verdiensteduidelijk en helderte
zijn voorwiehetboekbedoeld is:psychologiestudenten, voor M .o.-opleidingen pe-

ek,voorpedagogische en sociale acaHaas,Gerard C.de- Andere tiiden,ande- dagogi
demies.

re zeden.- Ambo, Utrecht,1971,70 pp., Bevrediging van biologische behoeften,moBF.95.
ivatiestijdensnoodreacties,socialemotivaKroes, R. - Conjlict en radicalisme. - t
ie, doelgericht handelen alsmede een beBoom, Meppel / Denis,Borgerhout, 1971, t
handeling over de conflicten die zich in de
219 pp.,BF.230.
mens kunnen voordoen bij uiteenlopende
motivaties, komen in deze studie aan bod.
M .D .Vernon

De menselijke motivatie

Een goed overzichtvan de rijke kennis die
reedsisverzameld,en tegeli
jk duidelijk aangevend watnietbehandeld isen wordt.Een

woord a1s<vrijheid'zalmen in het register
(Au1a)Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971, tevergeefs zoeken tussen <
vriendeli
jkheid'en
Ivrijetijdsbesteding'.
272 pp.,/6,50,BF.106.
G.W ilkens
M ethaar streng methodische aanpak heeft

de wetenschappelijkepsychologieveelach-

terhaaldwatervaneen mens,teruggebracht
tot een proefpersoon in een laboratorium- BiarneSegejiord
situatie te weten is.
Sum merhillschool

Uitgebreide kennis is daarbijvergaard over W ereldvenster,Baarn,1971,131pp.,/12,90.
hetmenselijk kennen,leren en waarnemen.
Tegeli
jkhadmen echterweinigoogen gevoel voor het onbekende terrein van de

De reedslang bestaande,experimentele En-

menselijke motivatie.Weliswaarzijn er vele gelse Summerhillschool,waar het principe
monografieën en artikelen verschenen over van volstrekte vrijheid geldtvoor de kindedriften en instincten van visjes en aapjes, ren van ongeveer de lagere-schoolleefti
jd,
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wordtdoorde schrijver,een Deensonder- seerd,vind ik;ze zijn veelingewikkelder:
wijzer,bezocht, bezichtigd en geoordeeld. het fcompromis', het willen openen van

In deze studie,die de vorm heeftvan een klaslokalen in een gesloten wereld. M aar
dagboek - ofheefthetdagboek slechtseen hetboekjeisgeknlid meteigen ervaringen,
studieuze inslag? - wordtdoor de onder- praktische wenken en is vlotleesbaar.

wi
jzerkritisch devraagvingeromhooggesto- Ditlaatstekanmenmoeili
jkzeggenvanhet
ken:Is er welzoveelvrijheid? Leidtdeze lijvige document datjonge pedagogen van
opleiding op totvri
jheid? Wordthetkind de Freie Universitët (Berlin) publiceerden

naar aanleiding van hun kortstondige ervaEen alleszlns leesbaarverslag alsmede een ringen methun 'Schûlerladen'(een lokaal
interessante kennismaking metde grondleg- waarjongeren uit een bepaalde wijk aan

ergelukkij?

gervandezeschoolmetzi
jn anti-autoritaire alternatieve bezigheden kunnen doen).Het
leer- en opvoedingsmethoden, A.S.Neill, dagboek-protocol met het relaas van het
wordt hier geboden met a1s conclusie:dit functioneren (niet-functioneren) van deze
soortschoolkan - helaas- nietop grote Sschiilerladen'wordtvoorafgegaan dooreen
schaalelders worden opjericht,aangezien uitvoerige theoretische verantwoording en
devorm tezeergebonden lsaan hetpedago- gevolgd door documenten betreffende de
gische genie van A.S.Neill.
politieke re1die ontstond en die de sluiting
De achterflap prijsthetboek aan a1s een van de Tschûlerladen Rote Freiheit'tot gefmust'voor'elkeopvoederdiezijntijdern- volg had.Uithetgeheeldistilleertmen een
stig neemt'. Dat zou echter toch teveel verontrustende opvatting van hetbegrip an-

dwanq betekenen, volgens de geest van ti-autoriteit.De politieke ijveren hetactiwaarultdeschri
jverschrijft.Tenslottehoeft vismevandezejongepedagogeniszodwintoch nietiederteweten hoeheteen Deense gend,datmen gerustvan een çnieuweauto-

onderwijzer vergaat op een onnavolgbare riteit'kan spreken.Maarhetbli
jftboeiend
Engelse school.
om tussen delijnen doorte lezen hoe kinderen (10-12jaar)zichgedragentegenover
G.W ilkens

deze nieuwe autoriteit.
Het schoolschrift van de Kritische ouders
geeft wenken aan de Nederlandse ouders:

Comité Kritische Ouders

SchoolschrijtKritische Ouders
NVSH,Den Haag,1971,55 pp.,/4,50
H erbertR.K ohl

watkunnenzedoenom meervattekri
jgen
op hetonderwijsvan hun kinderen?Voor-

beelden en documenten dienen a1s stimulans.
EricD eKuyper

The Open Classroom
Vintage Books,New York, 1969,116 pp..
GillianH anson
HerbertR.Kohl
OriginalSkin

Anti-autoritörerUnterrichtin der
Schulevon H eute

N udity and Sex in Cinem a and
Theatre

Rowohlt,Reinbek,1971, 121 pp..
Tom Stacey,London,1970,190 pp.
,f 2,
-.
Autorenkollektiv am Psychologischen Institut,Berlin
Naaktheid in bioscoop en schouwburg ishet

Schûlerladen RoteFrdheit
Fischer,Frankfurta/M .,1971,464 pp..

teken dater in de maatschappijeen seksuele revolutie aan het plaatsgri
jpen is,
schrijftS'sterinhaarinleidendehoofdstuk-

ken.Jammer dat ze niet strakker hetverHet Amerikaanse succesboek, The Open band weet aan te tonen tussen het maatClassroom,gaatnietveelverder dan hetin schappelijk gebeuren en de artistieke verpraktische taalherformuleren van wat Cé- woording ervan.Hetisalbij aleen saai

lestinFreinetdestijdsreedsuitgewerktheeft.
De tekortenzijn nogalevidenten liggen in
de ruimtelijke en mentalezelfbeperkmg
' .Dit

(nieteenserg nauwkeurig,cfr.hethoofdstuk over de undergroundfilm) relaas van
de jongste evolutiei.
v-m.hetnaakt-en-seks-

laatnatuurli
jk een grootoptimisme toe,dat syndroom in film en theater.Zelfs a1s een
erste verkenning blijft het essay aan de
velevastgeroesteonderwijzersmisschien za1 e
aanspreken en moed za1 schenken. De m agere kant.
moellijkheden worden nogal geminimali- EricDeKuyper
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Cliquet,R.- Antropologie.- De Sikkel,
Antwerpen,1972,138 pp.,BF.75.
Sheppard,David K. - The Growth and
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hetlichtgesteld,meta1sresultaatverveling.
De oproep in dehelaaskorte,maaropbou-

wendebi
jdragevanD.Horowitz'zich (niet)
te verschuilen achter het ritueel aanroepen
van hun eigen orthodoxe termen en theo-

rema'som zich nietde werkeli
jke problemen tehoeven stellen diemetde ontwikke-

Role oj U.K.FinancialInstitutions 1880- ling van een adequate socialistische theorie
1962.- M ethuen,London /Barnes& No- verbonden zijn'wordtgenegeerd.Nieta1ble,New York,1971,207pp.
,E 9,50.

leen in dea1sdirectereactiehierop geschre-

Wessels,W ile.
a.- M iljoenen voormiljeu. ven bijdrage van E.M andel,maarook in
- Kat
ernen 2000,W olters-Noordhoff,Gro- die van C.Rolshausen en P.M attick.
Demeestsubstantiëleopbouwendebijdrage
ningen,1971/10,30 pp..
is van de hand van M .Salvati.Hij toetst
hetwerk van Baran en Sweezy aan <de door

C.Rolshausen e.a.,red.

Hetmonopoliekapitaal
Beschouwingen overdeopvattingen
van Baran en Sweezy
(Kritiese Bibliotheek),Van Gennep,Amsterdam,1971,140 pp.
,/9,50.
Ditiseen ontmoedigend boekje.Hetbevat
een verzameling opstellen,overwegend van
dehand van bekendeM arxistische publicisten uit het W esten, over het in 1966 verschenen belangwekkende boek Monopoly
Capital.An Essay on the American Economic and SocialOrder,doorP.A.Baran en

Marx beoogde analytischedoeleinden'(curs.
J.F.)en komtzo toteen genuanceerdein-

terpretatie,die Monoqoly Capital terecht

nietspaart,maarhetnlettemin a1seen stap

voorwaarts beschouwt,zijhetdatz.i.het

werkpasisbeqonnen.Hetkan geen toeval
zijn datditartlkelzich ook hetgemakkelijkst laatlezen en ditzeker nietten koste

van de diepqang.Te betreuren isdathet
ni
eta1soyenlngsartikelisjekozen.
De vertallng, uit het Dults, is van goed
qehalte,eenenkeletekortkomingisvergeeflljk. Ernstiger is het ontbreken van twee
noten (26 en 35,p.31)evenalsdeverminkingvan denaam van P.SylosLabinien de
suggestie dat hethierom twee auteurs zou

P.M .Sweezy.Beideauteurszijneconomis- gaan (p.121).Hetnutvan de uitgave is
ten van naam,werkend in de M arxistische

vooralgelegenin hetbijeenbrenjenvan een
traditie.
Voor de geïnteresseerde lezer die niet kan aantal,in niet altijd gemakkehlk beschikretijdschriftenneergelegdereactiesophet
bogen op deskundigekennisvan de Marxis- ba
werk van Baran en Sweezy.
tischeopvattingen is hetboekje ontmoedi- J.P.J.Fit
gend omdathijernauweli
jksin za1slagen
zijn gezichtsveld te verruimen wegens het
onnodig hoge abstractieniveau waarop de

ChristopherHarvie,Graham Martin and

meeste bijdragen zich bevinden.Zoals bij Aaron Scharj
zovele van de polemische publicaties uit
deze hoek is helaas aan de leesbaarheid Industrialisation and Culture
minim ale aandacht geschonken. M en wi1

(1830-1914)

bli
jkbaar slechts preken voor eigen paro- (n e Open University Press), M acmillan,
chie,vooralwanneer het<geloof'in gevaar London,1970,460pp.,45p..
komt(en Baran en Sweezy'sboek pleitvoor
een aantal correcties op de orthodoxe op-

Enjeland kent sinds enige tijd een Open
dat,wat m en ook van M onopoly Capital t
elevisieen radio onderrlchtwordtjegeven

vatti
ngen). Dit is vooral te betreuren om- Unlversity waar met qebruikmaking van

mag denken,het zonder twi
jfel een zeer op allerleim om enten van de dag.V1a deze
leesbaarboek is,toegankelijk voormiljoe- university kan men graden verwerven van
nen. De belangstelling van <
oppositionele' dezelfde waarde als vergeven worden aan

groeperingen voor het boek li
jkt inmiddels denormaleinstitutenvanonderwijs.Tijdens
echter weggeëbd. Ten onrechte. De voor- zo'n cursus verschijnen er tekstboeken of
genomen vertaling (bijBoucher)dientdan een verzameling illustratiesen gedeelten uit
ook teworden toegejuicht.
literatuur ter verlevendiging van de cursus.

M aar ook voor de op dit terrein meer ge- Datlaatste ishetgevalmetIndustrialisation
verseerdelezerisontmoediging onontkoom- and Culture.In deel I komen lge-eeuwse
baar. De tekortkomingen van M onopoly schrijversaan bod overdetoenterti
jd nieuCapitalt.o.
v.de orthodoxie worden in vrij- we technische vindingen. Deel 11 handelt
welelke afzonderlijke bi
jdrage opnieuw in over de sceptici en de profeten van deze
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zich mechaniserende samenleving.Deel1ll Genesharp

geeftspeechesen beschouwinjen uitdeja- Exploring N onviolentAlternatives
ren rond t
n e GreatExhibitlon at Crystal

25.
Palace'(1851),hetvanwege de klaskoepel PorterSargent,Boston,162pp.,$2,
vermaard geworden gebouw bijdewereldtentoonstelling.HetAmsterdamsePaleisvan Het ergerlijke van een discussie over geVolksvlijt(1866)wasereennabootsingvan. weldloze actie isdatmen er doorgaansjuist
Het lVe deel laat literatoren uit de 19e

dezelfde term en voorgebruikt a1s waar het

eeuw overhun ti
jd aan hetwoord.Nergens aat over geweld. Steeds jaat het om
trachten de samenstellersde lezersaltena- g
tmacht'.Dit boekje is praktlsch opgevat:
drukkeli
jkteonderrichten.Voordemensen S.somtallemogelijkevormen van geweldvan hetonderwi
js pertelevisie en van de loze actie op,ontwerpt strategieën,serieert
éducation permanente een interessantboek

om tezien waterzoalvoormogelijkheden
zijn.
n .deJong

en repertorieert.De obsessie van aanvalen

verdediging is hier even constant a1s bi
jvoorbeeld ixl de oorlogstheorie van eCn

Clausewitz. Alleen lijkt dit meer op een
karikatuur.Polemologen gaan hetprobleem

JanetM attinson

M arriageand M entalHandicap

(hetprobleem van de agressiviteit,heethet
dan)tenminste grondigerte li
jf.Gevangen
in zijn eigen denkwi
jze,zaliemand a1sG.

Sharp vlug in de hoek gedreven worden,
Duckworth,London,1970,231 pp.,E 2,50. omdatzijn strategie (zijn filosofie?)van de
on-action zo eng afgestemd is op de beTwee-en-dertiggehuwde paren,meten zon- n
s
t
aandesituatie,die heelen aldoordrongen
der kinderen, allen wonend in dezelfde
s van gewelddadige actie.Er zullen veel
streek,werden doorS'stervanzeernabi
jin i
hun levensomstandigheden bestudeerd en ruimer opgezette alternatieven uitgedacht
jk zijn
beschreven.Hetzi
jn allemaalmentaalge- moeten worden,dienietzo afhankeli
handicapten,en sommige onderhen verble- van hetmachtsconcepten toch efficiëntgevenmeerdantwintigjaarin een instelling. hanteerd kunnen worden.
S'sterheeftnagegaan hoezehun dagelijks EricDeKuyper
bestaan in de 'buitenwereld' organiseren,

welke specifieke yroblemen ze hebben.De

lezer krp
-gt een bpzonder genuanceerde,1evendige en delicateschets:zelden heb ik een Francine du Plessix Gray
sociologische studie gelezen diezo mooien
ontroerend simpelisopgesteld.Taalweerga- D ivineD isobedience
ve,geuren en kleuren geven aan hetfeiten- Hamish Hamilton,London, 1970,341 pp.,
en cijfermateriaal een trillende dimensie. f3,- .
Hetis tevenseen m odelvan interviewtechniek.
De slotindruk is:de moeilijkheden van het Hoe Illich tot zijn,voor velen irriterende,

j
dageli
jkse bestaan betekenen voordeonder- ziens-en handelwijzeisgekomen en hoehi
zochte paren een soortstimulans.D e bele- die heeftweten om te zetten in zijn CIving van het huwelijksleven in zijn meest Doc-instituut,vormthetboeiendstehoofdterre-à-terre aspecten heeftveelmeer betekenis, en wordt gehanteerd a1s een soort
therapie door de betrokkenen zelf.Een aspect dat niet onderzocht kon worden, is
hoe de kinderen van deze gezinnen leven

stuk in een boek dat Francine du Plessix
Gr
al wijdt aan verscMllende <non-conformistlsche'katholieken.Hettweede belang-

ri
jkstehoofdstuk isdatgewijd aan deBerrigan-broeders. Het boek begint met een

(een taboe datde S'sternietheeftkunnen schets van het Emmaus House,een soort
en willen doorbreken).Een ander ethisch underground communauteit in East-Haraspect komt aldus ter sprake:wat met de
kinderen van deze mentaal gehandicapte
paren? M oeten delaatste aan de eerste op<geofferd' worden? Zullen deze kinderen

lem.S'sterheeftdeze verschillende vormen
van non-conformisme in het hedendaagse
katholicisme metsympathieen milde ironie
geportretteerd.Graag had ik af en toe een

noodzakeli
jkerwijze traumatisch getekend notitie gevonden i-v.m . de beperktheid (ik
zijn? Ofisde aard van deze opwergingen bedoel vooral fmentale beperktheid') van
nietletekenddooreen angstendiscrlmina- deze verschillende groeperingen.M aar dat
tie d1e bi
jelke fnormale'burgeraanwezig isdan een kritiek op deze bewegingen,niet
zozeer op het boek van du Plessix!
blijft?
EricDeKuyper

EricDeKuyper
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rika,hetlndischesubcontinenten hetVerre

POLITIEK

Oosten herhaaldeli
jk bezocht,en heeft alduseen inzichtgekregen in de verschillende

facettenvanhetontwikkelingsvraagstuk.Hi
j
Davis,Angela Y.- Als ze 's ochtends ko/?çe?T...- Pegasus,Amsterdam,1971,302

bezondigt zich niet aan oversimglificering

(cfr.zijn hoofdstuk overde messlanistische
beweging).Vertrouwd methetwerk van M .
Lockwood,Lee en Eldridge Cleaver- G e- Eliade en Lévi-strauss,formuleerthijeen
PP.,/11,
50.

sprek in Algiers.- Bruna,Utrecht/Antwerpen,1971,104 pp.,BF.130.
Sizoo,Jan- Inzakerechts.- Boom,Meppel,1971,254 pp.,BF.295.
Stölzl,Christoph - Die Ara Bach in #J/lmen.- R.Oldenbourg,Miinchen /Wien,
1971,360 pp.,Ln.DM .38,- .

genuanceerd oordeeloverdewestersem issi-

onering.Zi
jninzichtwordtverrijktdoorzijn

aandachtvoor de geschiedenis.De vele positieve,statistische gegevensen de vele ver-

wijzingen naar een respectabelaantaluitgelezen monografieën staan de helderheid
van het betoog niet in de weg.Al is het
boek bedoeld voor het grote publiek, ook
de specialisten en nietin hetm instde poli-

tieke mandatarissen zullen nobelprijswinJoachim Nawrocki

naarTinbergenscomplimenteuzevoorwoord

BrennpunktBerlin.Politische und

weten te waarderen.
S.DeSmet

wirtschajtliche Realitöten

aan het adres van zi
jn Leuvense collega

Verlag Wissenschaft und Politik,Köln,
1971,155 pp.,D M .8,50.

Een prettig en onderhoudend boekje datop IngeDeutschkron
tijd komtnudeonderhandelingen tussen de Israelund dieD eutschen
viergrotemogendhedenomtrentBerli
jn tot Verlag Wissenschaftund Politik,Köln,
een eerstevoorlopig resultaathebben geleid: 1971,367 pp..
een werkjeoverde perikelen van een stad
diemoetleven tussen tweemaatschappelij- De auteur onderzoektde verhouding tussen
ke systemen.Hetverhaalvan de economi-

de Bondsrepubliek en Israël. Steeds is de

sche,politieke, maatschappelijke en men- verhouding tussen Duitsersen Joden onderselijkeevolutievan W est-Berli
jn,wordtbe- hevig geweest aan op- en neergaande besloten met een tabelmet de cijfers betref- wegingen van vertrouwen en van wantroufende de economische opbloei van W est- wen.SchrijfsterzietdaarinverschillendefaBerlijn.Een interessante analyse.
sen.Directna de tweedewereldoorlog hadA.Van Peteghem

den de Duitsers nog niet veel gelegenheid

ofzin om zich methetjodenprobleem bezig tehouden.Slechtsbijenkelingen groeide
LouisBaeck

het besef van een vaag schuldgevoel. Dit
kreeg steun toen de officiële organism en

D ewereld isonsdorp.Ontwikkelings- zich met het jodenvraagstuk gingen bezigsam enwerking in een nieuw perspec- houden. Het vraagstuk werd acuter door
het heropleven van het anti-semitism e in
tiej
Duitsland:er waren nog altijd ambtenaren
Lannoo,Tielt/Utrecht,1971,328pp-,
in dienstdiein de tijd van hetnazisme beBF.198.
langrijke plaatsen hadden bekleed.Allang
bestonden ergeheime contacten.Pas onder
Terechtheeftde Vlaamse Televisie aan dit Erhard werden die contacten openlijk en

belangri
jk boek een paar uitzendingen be- volkenrechtelijk officieeldoor het uitwissesteed.Nu de wereld één dorp isgeworden, 1en van ambassadeurs.Vlagen van geestdrifheeftde ontwikkelingssamenwerking nieuwe tige steun (bv.ti
jdens de junidagen van

persjectieven gekregen.Deti
jd vankoloni- 1967),wisselden elkaar af met een zeker

alistlsche monocultuur is onherroepeli
jk scepticism e en wantrouwen.H et is een 111voorbij.Een nieuweethiekisnodig.Hoofd- teressant verhaal,datechternog een groot
zakeli
jk vanuitdeze gedachte,in grote mate aantalvragen open laat.Archiefonderzoek
bevrucht door het werk van M ax W eber,

za1bv.nog veelmoeten onthullen over die

zet S.zijn betoog zo eenvoudig mogelijk geheime betrekkingen tussen Bonn en Tel
uiteen.Hij is zelf enkele jaren in M rika Aviv.
werkzaanageweest,heeftook Lati
jns-Ame- A.Van Peteghem
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een ofandereyartij-elitedeproduktie-verWIJSBEGEERTE

hogende activlteit van deze specialisten
tegen houdt.Ook op ditpuntwordtduide-

li
jk geëxperimenteerd.Deexperimenten zijn
Beck,Lewis W hite,Ed.- Proceedings ol minderspectaculairdan onderChroesjtsjov
the Third InternationalKant Congress.-

en zeker minder verbaal van aard. Voor

Reidel,Dordrecht,1972,718 pp., /160,- .
Buck,Roger C.and RobertS.Cohen,Ed.
PSA 1970.Inmev/ryojRudoljCarnap.
Reidel,Dordrecht,1971,615pp.,/120,- .

deSovjetburgergeldthijdan ook a1seen

zwamneus.M aar ook deze experimenten is
een deelvan demensen beu,men kan horen
spreken over anarchie en de goede oude

Hanson, Norwood Russell- What I do tijd onder Stalin.De mentaliteit van de
not believe and other essays. - Reidel, Telegraaf-lezer bestaatdaargindseven goed
a1s hier en misschien zelfs we1 in sterkere
Dordrecht, 1971,390 pp.,/90,
-.

jdebeoordeling
M onod,Jacques - Toevalen onvermqde- mate.Hetisonjuistom bi
Wkheid.- Bruna,Antwerpen,1971, 183 van de houding van socialisten tegenover
PP.,BF.220.

communisten alleen teletten op dehouding

Zwart,Dr.P. J.- Het mysterie f##.- van de socialisten in deSovjet-unieterenVan Gorcum,Assen,1971,226 pp.,/17,50. over de intellectuelen,zoals deze schrl-lver
doet.In feitegaatdeschrijverechterin het
geheelnietin op dewerkelijkemoeilijkheLeszekKolakowski

Hetabsurde sodalisme
(KritieseBibliotheek),Van Gennep,
Amsterdam,1971,56 pp-,/4,90.

den waarvoorhetsocialisme nu staat,zoals
het waarmaken van de idee van de internationale,zijn eigen houding tegenover de
mythe en de sm bolen van het socialisme

tdebeginjaren,maarvooraldenoodzaak
W atbittere essaysover hetsocialisme.So- ui
m op kortetermi
jn dingen te bereiken ter
cialisme in de vorm van internationalesoli- o
wille van kiezers?die nietde moeite nemen
dariteitisonmogelijk?zegthij.Ki
jk maar om te willen lnzlen dathettoekomstig idenaardeonmogelijkheld van solidariteitvan aa1 nietin woorden uitte leggen is.Voor
Palesti
jnse-arabieren met Joodse-amerikansen die een tweedekoelkastvragen,zegt
nen,om samen te protesteren tegen de on- me
hetweinig a1swe zeggen:het gaat om een

derdrukkinj van de Joden in de Sovjet- wereldwaarin allenmeermenskunnen zijn
Unie.Hetlsnogalwonderli
jkdateen filoin solidariteitmetallen.

soof dit a1s principieel onmogelijk be- C.J.Boschheurne
schouwt.Verderverwi
lthiJhetsocialisme
onoprechtheid om datde socialisten hetniet
opnemen voor de onderdrukten in de Sov-

HorstAlthaus

jet-unie.Daarin heefthi
jgelijk,maarwon- Asthetik ökonomie und Gesellschaft
der boven wonder ziethij alleen deze kant Francke Verlag,Bern und M unchen,1971.
van de onoprechtheid. Er is namelijk een 318 pp.,SF.45,- .
tweede/ de socialisten kunnen nooit iets
verdedlgen watin datland isgelukt,ofwat Een uitermate nuttig boek dat duideli
jk
men daar terechtbeoogt.Een socialist die

aantoont hoe in de periode van de grote

ietsindeSovjet-unieafkeurt,za1doorzi
jn revoluties in Duitsland zowel de filosofie
tegenstanders worden geciteerd in een con-

a1s de letterkunde een uitdrukking waren

textdiebegintmet:<hi
jzegterzelfvan...', van wat er in de maatschappij gebeurde.
waarna de opmerking za1worden betrokken Duidelijk worden daarbij de verschillende
op het socialisme.Indien een socialist iets posities van de kunstenaars,met name die
voorstaatwatook in deSovjet-uniewordt van Schiller en Goethe,bepaald.Evenalsin
bepleit,dan wordt hijgedefameerd metde de studie van Kaufmann over Hegelwordt
woorden:datishetzelfde a1swatStalin a1- ook hier verband gelegd tussen hetdenken

tijd heeftgezeqd.Natuurlijkishetvoorhet van dezeschrijveren hetwerkvan Goethe.
socialisme nodlg zich opnieuw te beziimen De schrijver legt minder dan Lukàcs, die
op haar verhouding tot het communism e. deze periode ook behandelde,de nadruk op

'nziensookterechtis,
Daarbijza1men vooralook moeten besef- Hölderlin,watmijnsl
fen dat het communisme nu iets anders is omdatdezeschrijverderevolutienooitverdan in dejaren twintig,toen dezehouding der heeft knnnen of willen verwerken dan
min ofmeer blijvend werd bepaald.Juist de eersteperiode waarin de Fransen nog in
preciesandersom dan deze schrijverhiernu een roesleefden.Die gaatin zijn onderzoek
beweert,is het Sovjet communisme er nu veelverderen betrektook <Goethe-Nacheen van voorzichtig experimenterende spe- folge'en haarti
jd in zijn beschouwing.
cialisten,waarbijergeen sprakevan isdat C.J.Boschheurne

629

Boekbespreking
nietmeegaan vechten,datzou dezaak be-

derven.Wi
jvindenzijn waarderingvan het
puur menselijke kunnen we1watnegatief,
zijn opvattingoverdeplaatsvanhetdogma
Balthasar, H. Urs von - Klarstellungen. wat
bevreem dend vooreen theoloog.OveriTHEOLOGIE

Herder,Freiburg / Basel/ W ien,1972,
190 pp.,DM .3,90.
Colson,Jean - Paul apôtre etmartyr.
Seuil,Paris,1971,335 pp..
Grabner-Haider,Anton - Die Bibelund
unsere Sprache.- Herder,Freiburg /Base1 / W ien,1970, 500 pp., DM .29,
80, US
185.
Grunow,Richard,Ed.- Barth Brevier.Ten Have,Baarn,1971,608 PP.,/42,50.
Hochgrebe,Volker,und NorbertKutschki,
H rsg.- D as Unverzichtbare am Christentum. - Kaiser-Grûnewald, M iinchenM ainz,1971,174 pp.,D M .14,80.
Kolakowski,Leszek - Geist und Ungeist
christlicher Traditionen. - Kohlhammer,
Stuttgart,1971,150 pp.,DM .9,80.
-

gens is het zeer sereen geschreven en zou
kunnen worden aangemerkt a1s oecume-

nisch.In ditverband vind ik hetjammer
dathijeen watscherpe(en oppervlakkige)

opmerkin!maaktoverderooms-katholieke

moraal d1e mi
j vri
j overbodig voorkomt.
De vertaling is goed verzorgd.
A.J.Boekraad,M .H.M .

M ichaelRamsey en Leo-losejSuenens
Eenheid,de wilvan deHeer
Em maûs,Brugge,1971,107 pp..

Een merkwaardij boekje. Het bevat de
tekstvan een sene theologie-seminaries gehouden voor zes episcopaalse bisschoppen

dievori
j jaarin Trinity Institute teNew-

Quispel,G.- Hetevangelie van Thomas York blleenkwamen. Ramsey, de aartsbisen deNederlanden.- Elsevier,Amsterdam schop van Canterbury,spreekt over dDood
/Brussel,1971,142 pp.
,BF.240.
n Verri
jzenis',overiKerk en W ereld',over
Ruler,Dr.A.van - Theologisch werk 111. e
ç
Op
we
g
naarde eenheid'.Suenensheefthet
Callenbach, Nijkerk, 1971, 207 pp., over <De Kerk a1s Missie',over fchristus,
/24,
50,bi
jint./22,- .
de Kerk en deW ereld'en overfoecumenisStock,Alex - Kurdormeln des Glaubens. me vandaag'.Gewone onderwerpen za1men
(Theologische Meditationen), Benziger, denken,en datisook zo,maar dan spranEinsiedeln,1971,81 pp..
kelend en levensechtbehandeld.
S.DeSmet
Dr.HelmutThielicke

En als God nu eensbestond ...
Overde vrx g naarGod
Vertaling Drs.n .C.E.DaCosta.
Zomer en Keunings,W ageningen, 1971,

270 pp.,/24,50.
In eerste instantie m eende ik m et een boek

D r. G.P.Hartvelt

H etboek van deH eer
Overgebruik en misbruik van de

#@ cl
(Kamper Caehier), Kok, Kampen, 1971,
34 pp.,j 4,95.

te doen te krijgen dat een theoretische be- ln een uitermate deskundig boekje - welnaderingzou geven overdevraag naarGod
zoalsde mens van vandaag deze vraag stelt

licht is het daarom voor niet-theologen

eenvoudig a1seen Christen,en dan za1menige gedachte U kunnen treffen en helpen

figuur, die stelt dat men de taal van de

vrijwel onleesbaar - geeft de auteur een
of zou kunnen stellen.M aar bij het lezen geschiedenisten beste aangaandehetBijbelbleekmijalgauw datditvraagstuk- afge- gebruik gedurendede laatsteeeuwen.Beginzien van het eerste hoofdstuk met een be- puntisvoorhem deberoem de Statenvertalangrijke en interessante visie op het be- ling van 1637:toen imm ers begon in het
roemde wetenschapsargumentvan Pascal- Hollandse taalgebied pas goed de strijd <of
eigenlijk alleen maar a1s een onderstroom deze vertaling nu we1of nietin déze vorm
aanwezigis.Hetzou dusmogelijkzi
jndeze uitde luchtwas komen vallen'(p.5).Veronderstroom te analyseren en dan te bepa- volgens analyseert hij in grote lijnen, op
1en ofwijde vraagstelling en hetlegeven welke gronden bepaalde theologen vöör en
antwoord bevredigend achten.Hetlljktmij anderen tégen deze stelling waren. Grote
echter dat ik het boek te kort zou doen aandachtbesteed hi
jaan de Duitse theoloog
doorhetzo te benaderen.Letst het maar Hamann (1730-1788),een nogalcryptisch

Bijbel niet kan scheiden: zij is zowel afom uw eigen christelijkzijn meertewaar- komstigvan God a1svan demens;jemag
deren en wellicht beter te gaan beleven. ze niet tegen elkaar uitspelen (p.22).Een
Zi
jn sporadische theoretische opmerkingen laatste hoofdstuk wijdt Hartvelt aan de
m oetmen dan maar voor liefnem en en er Nederlandse theoloog Haitjema, die veel
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over bovenstaande yroblematiek heeft gepubliceerd.Het is Jammer datditboekje

van theologisch-techische termen wemelt,
hetmaaktde aanschaf ervan niet aantrek-

jGODSDI
ENST

kelijk.

AngelSilesius - Zwerver tussen hemelen
aarde.- N.Kluwer,Deventer, 1971, 100

P.Beentjes

HerbertVorgrimleren
RobertVanderGucht

Bilan de la théologie du XX esiècle
T.1.Lem ondecontem porain.
Lesgrandscourants théologiques
T.2.Les disciplines théologiques.
Portraits de théologiens.
L'avenirdela théologie.

pP.,/12,
-.
Benedict,Hans-lûrgen - Derneue Protestantismus.- Kohlhammer,Stuttgart,1971,
128 pp.,DM .8,80.
Broeckhoven, Egied van - Dagboek van
de vriendschap.- Emmaiis,Brugge,1971,
125 pp..
Elderenbosch,Dr.P.A.- HoorIsraël.Boekencentrum, Den H aag,1971, 128 pp.,

10,
90.
Casterman,Tournai, 1970, 600 en 985 pp.. j
Hooj,J.Van- Hetwoord isaan deleken.
Stadion,Lom mel,1972,112 pp.,BF.120.
Eenuniekboekinzi
jngenre.Hetbiedtniet
jkerk,1971,125
alleen een overzichtvan de vele geledingen Hooglied.- Callenbach,Ni

., /15,- .
dertheologischediscijlineen van deweten- PP
schappen waarmee z1Jin onze tijd gecon- Hoorn,Boeb van der- Evangelie vooral-

fronteerd wordt,hetgeeftook inzichtin de ledag voor alleman.- Gottmer,Haarlem,
,/12,90.
evoluties welke de onderscheiden takken 1971,172pp.
van de godgeleerdheid de laatste decennia M aldonado,Luis- Ferz une liturgiesécuhe
bben meegemaakt.Hetjeheelbestaatuit larisée.- Cerf,Paris,1971,253 pp..
drie delen en een conclusle van KarlRah- Penning de Vries,P.- Onderscheiding #er
ner over de toekomst van de theologie. geesten.- Patmos, Antwerpen / Utrecht,
Eerstwordtde hedendaagse samenleving en 1971,92 pp.,BF.115.
beschaving beschreven:hetdecorwaarin de Philips,Gerard - M aakt het christendom
theologie haar rol speelt op hettoneelvan zich waar? - Emmaûs,Brugge,1971,214
de twintigste eeuw.Hettweede deelbehan- PP..
ber,David #.- Paul.Papstim Widerdeltde vierchristelijke theologieën:katho- See
licism e en protestantism e, anglicanisme en streit.- Herder,Freiburg,/Basel/W ien,
orthodoxie;hierna komen de onderscheiden 1972,256 pp.,DM .14,80.
vakken van de system atische theologie aan Sölle( Dorothee en Fullert Steljensky de beurtvolgens het klassieke schem a.H et Politlek avondgebed 2.- (Anthos)Bosch
75,
derde deelportretteerttwaalf grote theolo- en Keuning,Baarn, 1971, 205 pp., /9,
gen uitde twintigste eeuw.In alhaar be- BF.160,- .
dt,M gr.E.J.- Er z#n nog mensen.
perktheid li
jkt de keuze toch we1 gefun- Sme
Emm aus, Brugge, 1971,71 pp..
deerd.
Jezuieten a1s Karl Rahner en de Lubac Verslagboek Dekenaal Congres, Sint Ni-

staan er broederli
jk naast de dominicanen klaas1971.- Vaerewijck,St.Niklaas,1971,
Chenu, Congar en Schillebeeckx. Samen 153 pp.,BF.70.
m et H ans U rs von Balthasar, Karl Barth, Zink,Jlrg - Die Wahrheitlösst sich jinBultmann,Bonhoeffer,EmilBrunner,Rein-

den. - Kreuz Verlag, Erich Breitsohl,

hold Niebuhren PaulTillich vullen zi
j de Stuttgart / Berlin, 1971, 240 pp.,vele i11.,
taalfnissen van dezeportrettengalerij.Voor kaarten,D M .24,- .
het geheel van het werk werd een beroep
gedaan op een zestigtalvakmensen.Datonderhen 12 Franssprekendeauteursvan Be1gische nationaliteitvoorkomen en geen enkele Nederlander,geefttebedenken.Uiter-

IlansJclng

God enhetl##en

Desclée De Brouwer,Brugge,1971,57 pp.,
aard isdekwaliteitvan debijdragen onge- BF.66.
li
jk.Bijzondere aandachtverdienen evenwel Het is een waagstuk een essay over het

dievanCharlesMoeller(Lethéologiende- lijden te schri
jven.Hans Kûng heeftnog
vant l'évolution de la litérature du XXe

siècle;vol.1,89 -130),die van Colman 0:
Neill(Lessacraments;vol.II,457-500)en
natuurlijk deconclusiesvan Rahneroverde
toekomst van de theologie (vol. II, 911932).
S.DeSmet

maar eens gepoogd watzo velen vöörhem
al hebben gedaan. Gemeenplaatsen zoals
tL'enfer,c'est 1es autres'worden van hun

eenzi
jdigheid ontdaan; het antwoord van

hetscepticism een deAufklënm g wordtge-

confronteerd met de in wezen christeli
jke
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heette,verwijzen naarhetkruisvan Chris- Görres, lda Friederike - Sohn der Erde:
tus.Voordechristen isergeen weg die aan Der M ensch Teilhard de Chardin. hetlijden voorbijgaat,alleen een weg door Knecht,Frankfurt/M ain,1971,184 pp..
het lijden heen.W at Leibniz beweert en Haas,Adolj - Teilhard de Chardin-LexiDostojewskiin hetdonkervermoedt,wordt kon.l-Z.- Herder, Freiburg, 1971,397
door Job bevestigd en via Christus door

PP..

Paulusbeleefd:ook hetlijden isdoorGod Holroyd, M ichael - Lytton Strachey.
.#
om helsd.
S.DeSm et

GilbertCesbron

AlwJlje wiltmaargeen catechismus
Lannoo,Tielt/Utrecht,1971,224 pp.,
BF.180.
Een soortlevensgetuigenis van de bekende

biography.- Penguin Books,H armondsworth,1971,1144pp.,f 1,- .
Johnson, Lyndon Baines - The Vantage
Point.- Weidenfeld & Nicolson,London,
1972,630 pp.,E 5,50.
M ercouri, M elina - Ik ben een geboren
Griekse. - Bruna, Antwerpen, 1971, 236
pp.,BF.220.
W ehr, Gerhard - M artin Buber.- Ten

Franse romanschrijver.De auteur van Les Have,Baarn,1971,183 pp.,j17,50.
saints vonta l'
en/eren Les chienssanscollier, neemt ook hier geen blad voor de M ichaelHolroyd,ed.

mond.Eerlijk,vol aforismen,in een stijl Lytton Strachey by Himselj
doorspektmetstraffe citaten van M alraux,

Stendhal, Albert Schweitzer, Stuart M ill, Heinemann,London,1971,184 pp.,f 2,50.
van M adamedu Deffand en paterRegamey, Dit is een verzameling fragmenten uit de
Benjamin ConstantenBeaudelaire,metuit- dagboeken en autobiografische essays van
treksels uit brieven van D ebussy,gezegden
tton Strachey.In een (mooie) inleiding
van Gandhi,Lucien Leuwen,Abbie Hoff- Ly
schrijftM.Holroyd dat<by today's stanman enveleanderen,schrijftCesbron neer dards none of them are very sensational'.
wathij thans,57 jaaroud,voelten denkt. M isschien is dat we1zo wanneer men van

Aan heteindevan hetboek spreekthi
jover Strachey (1880-1932),1id van de Bloomszi
jn katholieke geloofsovertuiging. Een bury Group, auteur van de Eminent Vicvrank en eigentijdscredo.De stijlvan ver- torians, een m eer extravagant beeld vertaler Jos van Laer verraadt verwantschap wacht.Zijn dagboekfragmenten zijn in een
metdie van Cesbron.
S.DeSmet
HorstBannach

Een wonder?Zegt># niets!
K ok,K am pen /Lannoo,Tielt,1971,
224 pp.,gdll.,BF.170.
Veertig langere ofkortere perikopen uithet
Boek der H andelingen dienen in ditfraaie

soort mineurtoon,en de onvolledigheid ervan werkt storend. Onvolledigheid die te

wijten is aan het feitdat Strachey erg onregelmatig schreef, in feite zijn dagboek
slechts verzorgde wanneerhijeenzaam was
(wat meteen reflecties van de belangri
jkste
momenten uit zi
jn leven uitschakelt). Onvolledigheid nog waardoor de samensteller

zich beperkt zag (om redenen die mij niet
uidelijk zijn).Albijalkan delezermoeiboekjetotuitgangspuntom eigentijdse pro- d
jk een oordeelvormen:moethi
j een volblemen tebespreken.Zo dienthetPinkster- li
relaas bv. om de gelovigen <de geest van

ledige uitgave afwachten? Ondertussen

staan er in deze verzameling, in een vrij
wederzijds begrip'bij te brengen,en Pau- kleurloos geheel, bijzonder mooie stukjes.
lus'redeop de Areopaag om een paarper- Hetdagboek van de twaalfjarige jongen is
tinente beschouwingen
ten beste te geven
over %evangelie contra religie'. S.slaagt in

beslistweer eens niet sensationeel,maarin

kendeondertitelliegternietom:Problemen
van de twintigsteeeuw in de spiegelvan de
Handelingen derApostelen.
S.DeSmet

mi-teinte kwaliteit, die de reeds bekende

zijn gewoonheid, zi
jn simpelheid en echtzijn pogingen om in een veranderdewereld heid een prachtig document van <kinderopnieuwewi
jzeoveronveranderlijkewaar- literatuur' H et allerlaatste,KA Fortnightin
heid te informeren. De titel moge dan al France',een paarweken voorzi
jn dood geeen blikvanger zijn,de ietwatDuits klin- schreven,beziteen ironisch-weemoedige de-

prachtige evocatie van het ouderlijke huis
tLancaster Gate'kenschetste.
EricD eK uyper
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bijvoeglijke nasmwoorden (anti-demokratisch,grossbûrgerlich,reaktionër,enz.
)ke-

ren zeerfrequentterug.Veelwordter ontleend aan de werken van Franz M ehring.

Bauernkrieg'
Augustiin,C.,e.
a.- Erasmus.- (Genieen Degeschiedenisbegintbijde '
wereld),Heideland,Hasselt,1971,272 pp., van 1524/1525 om ineens te verspringen
naardeDertigjarigeOorlog.Danloopthet
geïll.,BF.525.
M itjord, Nancy - Frederik de Grote.- verhaaldoor tot 1917.Iedere vergelijking
De Perscombinatie,Amsterdam, 1971, 304

pp.,i11.,j37,90.
Romein,Jan - Historische Waen en patronen.- Querido,Amsterdsm,1971,655pp.,
/34,90.

met andere landen ontbreekt en daarmee
iedere relativeri
ng. Ik heb me afgevraagd

of er iets aan de gekozen illustraties (zeer
interessant vaak) veranderd zou moeten

worden,indien een nationalist de geschieSmit,M r.Dr.C.- Nederland in deEerste denis van het Pruisische leger zou willen
jWereldoorlog.1.Het voorspel1899-1#14. schrijven; verandering van tekst en bi
jn.Hetzou eens
W olters-Noordhoff, Groningen, 1971, schriften zou voldoendezi
a1sexperimentmoeten gebeuren.M aar dan
261 pp-,j37,50.
Vermeulen,Dr.E.E.G.- Historisch? - welmeteen duidelijk voo- oord:wanter

jken aande
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, isinderdaad weinig teverheerli
geschiedenis vu het Duitse (en ieder an1972,189pp.,/17,50.
der)soldatendom.DitOostduitsewerk kan
helpen iedereverheerli
jklngaftebreken;ik

vrees alleen dat het niet ver genoeg za1

PeterBachman u.Kurtzeâler

gaan - maar datkan pasbli
jken na bestudering van het volgende deel.

DerDeutscheM ilitarismus.
MarcelChappin
lllustrlerte Geschichte
Band 1.Vom brandenburgisch-preussischen zum deutschen M ilitarismus M ichaelStûrmer
Deutscher M ilitërverlag, Berlin, 1971, 349 Dr kaîserlîche Deutschland.
1,1).,i11.,lcrtll..

Politik und Gesellschajt 1870 -1918.

Een omvangri
jk en uitvoerig zeerrijk ge- Droste Verlag,Disseldorf,1970,447 pp..
illustreerd werk uit de Duitse D em okratische Republiek.Een boek m et een duide-

Opnieuw een bundelstudiesover hetTwee-

li
jkestellingyame,verwoordin deinleiding. deRijk.Zoalsinhetboekvan Hans-ulrich
<In der vorllegenden Darstellung wird der W ehler,KrisenherdedesK aiserreichs1871 M ilitarismus a1sein reaktionërespolitisches
System Mstorisch ûberlebten herrschender
Ausbeuterklassen verstanden, dessen sie
sich zur Behaupmng ihrer Herrschaft,zur
Unterdockung der Volksmassen des eigenen Landes und zur Verwirklichung ihrer
Expansionspolitik bedienen, das heisstzur
Eroberung fremder Territorien, zur Vergrösserung von Einflusssphëren, was die
Ausplûnderung und Versklavung der Vö1ker der eroberten beziehungsweise abhu gig
gemachten Gebiete einschliesst'. In dit
boek, waar het vooral om de illustraties
gaat,wordt deze stelling nietverder theoretisch uitgewerkt,zodat ik er Mer niet op
inga.Evenmin op de stelling datin de 'Na-

7#78- reeds eerderdoor mijbesproken in
Streven 25 (1971-1972), p. 426-427 -

wo
rdtookhiergetrachtergenso? hetsnijpunt van staat en m aatschappil, van het
politieke en hetsociale een antwoord tevin-

den op de vraag waarom hetTweede Rijk

m islukt is, waarom er steeds weer crises
moesten komen,ook de allerlaatste:de we-

reldoorlog.En natuurlijkontbreken hieren
daar de perspectieven naar een verdere toe-

komst,naar een volgend rijk niet;ik denk

zelfs datteveel de latere toekomst hetbeantwoorden van de vragen heeftbeïnvloed;

dehypotheekvanhetDerdeRijkrustzwaar
op de beeldvorming overhet Tweede.

Deze 17 opstellen zijn een waardevolle

tionale Volksarmee'(is datjeen pleonas- handreiking om veleprobleemgebieden weer

me?)van de DDR hetantimllitarismezijn eens opnieuw te bestuderen en vanuit een
gestalte heeft gekregen.
nieuwe gezichtshoek te bekijken. Hier en
De verbindende teksten bij de illustraties daar kunnen de stereotiepe steriele opvatzijn geschreven vanuit de marxistisch-leni- tingen echt doorbroken worden.En overal
nistische geschiedsopvatting, hetgeen zi
jn za1men via de voetnoten literatuur vinden
uitwerking op de stijl niet mist.Dezelfde die de huidige stand van het onderzoek
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markeert,ofhetnu gaatoverhetprobleem Donald < .M ack
van de verhouding tussen leger en staat Lenin

(M esserschmidten Deist),overde verhouding politiek en economie(Böhme),debe- en deRussische revolutie
tekenisvan 1866(Kahlenberg),debetekenis Fibula -Van Dishoeck,Bussum,1971,
van de Frans-Duitse oorlog (Becker),over 111 pp.,j5,90.
constitutionalisme,conservatisme,parlement

en parti
jen (Boldt,Stûrmer,Puhle)!overde
onpolitiekeDuitsers(Stern),overbultenlandsepolitiek(Hillgruber,Hildebrand,W ehler),
over de industrialisering (Kocka), de beambtenpolitiek (Röh1),devlootbouw (Berghahn),of de algemene overzichten aan begin (EBismarcks Deutschland a1s Problem
der Forschung' door Stiirmer) en eind
(tDeutschland am Vorabend des Ersten
W eltkriegs'door Gustav Schmidt).
MarcelChappin

DitiseenboekjeoverdeRussischerevolutieen devestiging van deSovjetUnie,dat

bestemtis voor leerlingen van hogere klassen mavo en om zo te schatten vier klas
havo en vwo.M aarook anderen zullen het
metveelgenoegen lezen.Lenin wordtfeite-

li
jk voorgesteld a1s een soort natuurkracht
dieophetjuisteogenblikkonen ookmoest
ingrijpen, maar die toch zelf ook aan het

noodlotvan derevolutiewasonderworqen.
Hetboekjelaatop bijnameesterlijkewljze
zien dat toen Lenin bepaalde dingen had

doorgd reven, die doorgedreven moesten
Z.A.B.Zeman

A diplomatichistoq //theFirst
World <Jr
W eidenfeld and Nicolson, London, 1971,
402 pp.,krtn.,E 5.
Het komt me voor datZeman de methode
en de manierheeftgevonden om een boek

worden in hetbelang van hetvolk,hetverdere verloop van de geschiedenis,inclusief
de terreur, van beide kanten onontkoom-

baarwas.Een werkjedataan tebevelen is
voor iedereen die over de Russische revolutie spreekt m aar er nog nooit iets over

gelezen heeft.Een heelenkelfoutje,b.v.
voorde rang van vaderUljanov,ontsierthet
geheelniet.
C.J.Boschheurne

te schrijven dat onderhoudend en wetenschappelijk verantwoord tegelijk is.
W anneer hi
j de diplomatieke geschiedenis JoelHurstjield
vandeEersteW ereldoorlogbeschrijfttschilderthi
jonsimmerszoweldedramatlsper- Elizabeth I and the unffy ojEngland

sonae,de diplomaten,a1sde boven hen uit- Penguin Books,Harmondsworth, 1971,
stijgende verhoudingen op politiek-sociaal- 169 pp.,30pp..
economisch gebied die hun handelingen mede hebben bepaald,Levend en reëelis deze De reeds bestaande serie <Teach Yourself
wi
jze van geschiedschrijving.
History'wordtnu uitgegeven in de PelicanOok de compositie is heel prettig,doordat serie.Daarmee za1nog meer aan het doel
hij steeds een ander diplomatiek centrum beantwoord worden dat de sam enstellers
a1suitgangspuntvan beschouwingen neemt; zich gesteld hebben:de niet-vakman op de

achtereenvolgens zijn datRome,Constanti- hoogte te brengen van belangrijke perioden
nopel,BerlijnrW enen,W ashington,Petro- uitde geschiedenis.Ditdeelvan Hurstfield
grad,Brest Lltovsk,Pari
js en Londen.De pastvolkomen in de opzet:een belangrijke
wisselendekansen en weifelingen van dete-

gen elkaarstri
jdende machten diedezejaren

beheerst hebben, worden op grond van
archiefgegevens aan ons doorgegeven. De
intricate verhoudingen van de verschillende

periodebehandelen doorereen gezichtaan
te geven dat te herkennen is, in dit geval
datvan Koningin Elizabeth 1.D oorde pro-

blemenvan detijdtelatenzien a1sdepro-

blemen waarmee deze vrouw worstelde,zal

bondgenootschapqen,waarbijde zwakkere iedere lezerzich beter kunnen inleven in de

partners(Oostenrljk t.o.v.Duitsland;Italië periode. Vermeden worden de twee uiteren Rusland t.o.
v.Engeland en Frankrijk) sten: een loutere biografie die teveel gevaak de te voeren politiek bepalen ofmin-

wicht zou geven aan dynastieke geschiede-

stens belasten,komen juist op ditniveau isen een louteryolitiek-economisch-socivan diplomatieke geschiedenis goed naar n
ale-geschiedenis d1e men alleen maar ter
voren.Duidelijk wordtdatdeoverwinning hand zou nemen omwille van studieredevan de Entente pas zeer laat zich a1s een

reële mogelijkheid begon af te tekenen.
M arcelChappin

nen.In een beknoptebibliografiewordtverwezen naarverdere literatuur.
M arcelChappin
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heid:hetouderworden.In hettweedemot-

LITERATUUR

G ronon,Rose - Verzam elde novellen.De Clauwaert,Leuven,1971,473 pp.,BF.
295.
Henning,Hans- Goethe-Faust.DerTragödie Erster Teil.- Rûtten & Loening,
Berlin,1969,420 pp-,M .27,- .
Literatur der A rbeiterklasse. - A ufbau
Verlag,Berlin /W eimar,1971,800 pp..

tovooraan:iW eet,datdehuizenmakkelijk
verstarren,a1sjezeleegachterlaat',wordt

op een motief gezinspeeld datin verscheidene brieven opduikt: de huizen die Geeraerts in Kongo en België bewoond heeft,

dehuizenen kamersvan vrienden waarhi
j
vaak vertoefd heeft, worden met heimwee

beschreven.Geeraerts blijktze te ervaren

a1s kostbare omhulsels van herinneringen,
waarmee een ouderwordend mensnoodza-

kelijk moetleren leven.
Velethema'suitzijn romanskomenook in

deze brieven ter sprake: scherpe uitvallen
tegen de gevestigde machten en tegen de
door de godsdienst- primitieve of chrisFransVanIsacker

Binnen in deopen ruim te

telijke- veroorzaakteverslaving,fascinatie doorwreedheid en geweld,beleving van

fdebevrijdin!van hetschri
jven in eenroes,
daarna deult
putting,zich totaalleeg voelen,een beetle gelukkig zijn,dadelijk gevolgd doornieuweanjsten twijfels...'(p.
ek,intensfjslek genieten van eten
Een vorige roman van deze auteur,Posthu- 69),eroti
en drinken,paard ri
lden,zwerven in de naOrion,Brugge/Utrecht, 1971,108 pp.,
BF.80.

me wandeling (zie Streven,1970,p.1094),
werd door mij gekarakteriseerd a1s een tuur.
voor-oefeningvanzi
jneigendood,gemodel- In de vierde briefschrijft Geeraerts:f...
leerd naardeherinneringen aan hetsterven

datde kostbaarste eigenschap van een ver-

van zijnvader.Inzijn jongsteromanzetde houding harmonieis,zich nooitergeren aan
auteur zijn exercitie voort.Binnen in de elkaar,vreugde kunnen vinden in de dingen
jksleven'(p.50),een verrasopen ruimte is een evocatie van de laatste van hetdageli
levensdagenvan zijnmoederen een sobere, send citaat misschien van de auteur van
pijnlijk nauwkeurige beschri
jving van haar Gangreen,maar zo staat het er toch.
doodsstrijd.W eliswaarklinkendoorheenhet J.Gerits
stervensrelaas a1s een telkens weerkerend
refrein de nieuwsberichten over de Leuvense studentenrevolte in 1967 en de aanval
van de Vietcong op Saigon,waardoor het
particuliere sterfgevalin een ruimer geheel
gesitueerd wordt,m aar niettemin voeltmen KeesSimholler

zich al lezend gaandeweg ingelijfd in de
clan van de Van Isackers. M arnix Gijsen
schrijftterechtdat,a1s men per se een adjectiefwi1toepassen op de auteur!men hem
bij voorkeur de meest <intimistlsche, van
onze Vlanmse schrijversop ditogenblik kan
noem en.

J.Gerits

D e knqpkat
M anteau,Brussel,1971,148 pp.,BF.170.

Terwijlzi
jn vrouw in hetziekenhuis ligtte
wachten op degeboorte van hetderdekind

endebeideanderekinderen bijdeschoonoudersondergebrachtzijn,heeftS.tijd zat
om tijdens de eenzame avonden,met de
jeneverflesbiM en handbereik,zi
jn herinne-

Je/Geercerfl

ringen aan een ver oorlogsverleden te ordenen en zich verder ook vragen te stellen
overdezin van hetverwekken van een kind

Tien brieven rondom liejde en dood

in dezemaatschappij.Alle aspecten van de

Elsevier, Amsterdam /Brussel, 1971,
150pp.
,BF.135.

he
dendaajse samenleving worden in de
vraagstelllng betrokken: milieuverontreiniging,opvoeding,ontwikkelingshulp en over-

bevolking,bejaardenzorg,vrijheidsbeweginIn deze brieven,geschreven tussen 1968 en
eind 1970,trektGeeraertsverbindingsstreep-

gen,pacem akers,woningnood ...

De auteur hanteert hierbi
j de taal a1s een
jes tussen leven - vriendschap - kunst- chirurg hetlancet:gevoelens,verhoudingen,
liefde - dood in zijn dagelijkse aanwezig- waarden,opvattingen en zekerheden worden
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heden wordt gekenmerkt door <angst voor
het leven die groter is dan vrees voor de
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Biedermeier.lang een scheldwoord voor het
mediocre oeuvre van een provinciaalbour-

geoisartiestendom,krijgtvan Sengle een gefundeerde autonomie mee tussen Aufklë-

dood'(p.66).Descepsisvandeauteurgaat rungenburgerlijkrealisme.S.verwaarloost
gepaardmeteenvlijmscherpsarcasme,soms niets,de koryfeeën nieten de tamme dagverzachttoteen meewarige ironie.Structu-

produktieniet,brengtliteratuurgeschiedenis

reelbestaatderoman eigenli
jk uiteen aan- en literairkritischetheorie organisch samen,
ta1 losse novellen die a1s spots in een
schouwburg vanuit verschillende hoeken

m aakt geen onderscheid tussen grote Elite-

ratuur'ennutsschrijfkunst,kortom hi
jrehabiliteert een tijd en een stroming.Tegelijk
S.in de even hoofdstukken,anderzi
jdso? wi1hijdezeperiodeendezestijlnietredden
zijn gepiekeren gedonderjaagoverdehul- voor een modern literair gevoel,hijplaatst
dige gang van zaken in de maatschappijin alles kordaat in het eigen daterende perlichtwerpen enerzi
jdsop hetverleden van
de oneven hoofdstukken.

spectiefen verwaarloostalleliteratuursocio-

Angstdromen,lucide associaties (onder invloed van de alcohol), cynische annotaties
ensurrealistische,gruwelijketoekomstvisioenen worden op een meesterli
jke manier tot
een ongemeen boeiend beeld van deze tijd

logische modeprikkels. Zo slaagt hij erin

samengevoegd.
J.Gerits

conservatief en progressief onder één idioom te rangschikken,van de late rom antische nabloei tot de Junges-Deutschland-

nieuwlichters;pasnu bli
jken buitenbeentjes
als G.Biichner en H.Heine in hun tijd
thuiste horen.Systematisch werkthijideale
grootheidstypen uiten ki
jkt dan zorgvuldig
na welke auteurs bijof naast deze typen
horen.Na dit le deel(van de geplande 3)
ishet algeen risico meer ditwerk tot een

monument van literaire geschiedschrijving
JostHermand und M anjred W indjuhr,
herausg.

uitte roepen.
C.Tindemans

ZurLiteraturderRestaurationsepoche
1815 -1848

ForschungsrejerateundAujsötze
1970,599 pp.,DM .68,- .

D r.G .J.M .Bartelink

FriedrichSengle

G eschiedenis van de K lassieke
Letterkunde
Spannungsjeld zwischen Restauration (Au1a)Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,
und Revolution 1815 -1848
320 pp.,j5,50,BF.90.
Band 1.A llgem eine Voraussetzungen.
Richtungen.D arstellungsm ittel
Een verbeterde en herziene druk van het

Biedermeierzeit.Literaturim

1971,725 pp.,DM .64,- .
Metzler,Stuttgart.
<Restaurationsepoche',een Festschrift voor

eerder als Compendium 8 verschenen Geschiedenis van de klassieke letterkunde.Het
biedtnietm eerdan een beknoptesam envatting van de klassieke literatuurgeschiedenis
m et zoveelrealia als in kortbestek moge-

F.
Sengle, vereniqt een aantal synthese- lijk bleek.Daarnaastpoogtde auteur kort
opstellen: waarin leder auteur de weten- en bondig deletterkundige betekenisvan de
schappehjkeoptiekvan degroteauteursuit afzonderlijkepersonen zo duidelijk mogelijk
dezedoorgaanswatwazig opgevatte periode
samenbrengten voorziet van een eigen interpretatie:algemene periodeproblemen,N.
Lenau,A.von Platen,A.von Droste-Hûlshoff,C.D.Grabbe,L.Titck,J.Gotthelf,
C.Sealsfield.Aparte opstellen houden zich
bezig metgenreproblemen,hetnatuurbeeld
a1spolitieke metafoor,H.Heine's moderniteite.a..Het geheel is een uitstekende inleiding op het levenswerk van F. Sengle
zelf,waarvan thansheteerste deelklaaris.

toe te lichten. M eer uitvoerig behandeld
werden de voornaamste schoolauteurs.Ook
werd aandachtbesteed aan de vaak zo stief-

moederlijkbehandeldechristelijkeschrijvers,
zoweldegrieken a1sde latijnen.In hetaanhangselwordt gegeven een tabelvan historische en literaire gegevens,een verklarende

woordenlijst,een vrijuitvoerigebibliografie,
een registervan auteursnamen en een register van zaken.Een betrouwbaarboek.
L.Lorié
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Croussy,Guy - Beckett.- Hachette,Paris,1971,235 pp.,FF.22,- .
Grimm,Reinold,Hrsg. - Deutsche Dramentheorien. - Athenöum, Frankfurt a/
M ain,1971,592 pp.,DM .28,- .
Hollis,JamesR.- Harold Pinter.- Southern Illinois University Press,Carbondale,

1971,143pp.
,$5,
95.

Lioure,M ichel- L'esthétique dramatique
de PaulClaudel.- Colin,Paris,1971,674
PP..

Boekbespreking
datde morele kern van dit drama (<een
pleidooivoorgeestelijk indifferentisme',als
eindpunt van een ontwikkeling dat dan tevens a1svoorlopervan hetmaniërisme kan

worden gewaardeerd)nietwerd begrepen in

Nederland,en dat hetnieuwe gehalte van
de tragikoM sche vormcode doorgaans niet
gerespecteerd werd. Dat de vertaling van

D.DePotter(1650)detrouwsteisgeweest,
is binnen het gestelde thema relevant;uit-

eindeWk nochtansblilfthetreliëfvan deze
studie cultuurhistorisch belangrilker dan

theater-of drsma-historisch,ofschoon preciesditlaatstetoch in de titelwordtgesuggereerd.
C.Tindemans

Nestroy,Johann- DerTalisman.- X omedia 17),De Gruyter,Berlin,1971, 134

PP.,DM .12,80.
Swales,M artin - ArthurSchnitzler.- Ox- OttoF.Best
ford University Press, London, 1971, 289 Peter W eiss.Vom existentialistischen
PP.
,f 4,50.
Drama zum marxlsdschen W eltthea-

ter.Eine kdtische Bilanz
Francke,Bern,1971,203 pp.,SF.18,50.
Dr.#.E.L.Verkuyl

IanHilton

Battista Guarini's11PcllorFido in de PeterW ein.X SearchjorAjjinides
Nederlandsedramatische literatuur
Oswald W olff,London,1970, 126 pp.,
Van Gorcum,Assen,1971,530 pp-,/78,- . f 1,15.
S.'sproefschriftbestaatuittwee delen.Het De ondertitelvan Bestsboek geeftook de
eerste behandelt uitvoeriq B. Guardini's inhoud aan van Hiltons vlugge introductie.

(1538-1612)pastoraletraglkomedie11Pas- Hiltons boekje wi1 bewust aanstippen en
tor Fido (1589):hetgenre,hetkarakter,de bekend maken,en slaagterblnnen ditkorte
geschiedenis, de inhoud, de onthaals- en bestek nog in de hoofdlijnen uittetekenen.
werkingsgeschiedenis! de interpretatie van Deze hoofdlijnen worden dan doorBestop
de moraal (belanlrilk a1s vertalingscriteri- bewonderenswaardigewijzeuitgediept.Best
um) en de vertalmgs-bewerkngsgescMede- gaat niet filologisch te werk,spaartzoveel
nis.Hettweede deelbehandeltde lotgeval- mogelijk de realia uit en concentreert zich
1en van deze tekstbinnen de Nederlanden; op W eiss' intellectuele problematiek: een

erblijken 7 vertalingen en 3 bewerkingen te
zijn vervaardigd (tussen 1617 en 1735),naast
lossere contacten (P.C.Hooft,Vondel,A.
Alewyn,C.Hoofman) en een virtuoze vertaling door C.Huygens(1625).
M ethodisch voorbeeldig onderzoekt S. de

menstezijnindewereldvan vandaag.Hij
zietde biografische elementen organisch aan

hetwerk in de persoonlijke doctrine;zorgvuldig speurthijdelangzamemaarconsequente evolutie na van een bewuste afzon-

derin!naareencollectivistischheilsperspec-

waardevan de vertalinren resp.bewerkin- tief, ln een combinatie van roman- resp.
gen en meermaalsiszijn speurzin in staat dramatechnische analyse, thematologische
onthullingen voor te leggen.Voor de meer interpretatieen theatrale aandacht.Deboei-

intrinsieke kennis van Hooft b-v. is zijn
conclusieivm.hetanti-pastorale (wellicht
toch beter:heton-pastorale)karakter van
Granida (1605)ofbv.Vondelsombuiging

endebladzijdenoverdeinhoudsevolutievan

hetEuropese surrealisme:fundamenteelartistiek voorbeeld van W elss,alsmaatschap-

pi
j-ideolojische avantgarde, houden een

van hetpastorale in een bucolisch karakter synthese m van de moderne kunstdoctrines.
(Leeuwendalers,1647)nietzonderrepercus- In deze context gaatBest ook na wat het
sies voor het interpretatiebeeld van deze documentendrama precies te betekenen
auteurs.S.komt tot de vaststelling dat 11 heeft en dat brengt hem tot een strenge
Pastor Fido vöör 1650 werd onthaald a1s veroordeling van de artistieke waarde van
tragikomedieen na 1650 a1spastorale tekst. W eiss' laatste revolutiestukken (Angola,

Nogbelangrijkerisdedwingendeconclusie Vietnam)op basisvan hun deficiënte infor-
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matieve waarheid, een altijd hachelijk hetbruinetheater.Het geestelijke klimaat

standpunt dat S. omstandig verantwoordt. van een bewegi
ng dievoorloyig meertegen
C.Tindemans
dan voor is,wordt omstandlg uitgetekend

endanaan delezer-kijkerovergelaten voor
HansDaiber

evaluatie. De vertalingen bereiken in de
verste verte niethetgroezelige taal- en tekengebruik datin de meeste stukken uitda-

G erhartH auptmann oder Der letzte gend aanwezig wi1 zijn. En de ongenuanKlassiker
ceerde partijdigheid van de samenstellers is
M olden,W ien,1971,336 pp.,DM.26,- .

ook alnietde beste garantie voor een on-

willeren kennen.Datwi1dan voorS.zeg-

over de theatrale betekenis van dit baan-

vertroebeldeobjectiviteit.
Silvestro,zelf 1id van The Living TheaToegegeven,ditboek verschi
jntin een reeks C.
die populariserend de grote Duitse auteurs tre,heefteen prentenboek gem aakt,minder

gen datje nagenoeg e1k intiem dagboek- brekende ensemble (tot na Paradise Now,
detailmoetvernemen,dathethistorisch ge- de Braziliaanse episode zit erdus nog niet
roddel keurig fungeert a1s materiaal van in)dan overde saamhorigheid alsa way of
een biografie,datde inderdaad zowelmen-

life.De m eeste prenten trachten het onge-

seli
jk a1s mentaal niet vlekkeloze Haupt- bonden en nonchalante dagjesleven op te
mann in zijn ergerlijk snobisme en esthe- roepen en hetgeheelisduidelijk ondernartisch dandyisme ongenadig getekend wordt. cosevervaardigd:eenjarenlangetrip.AnekM aarditwi1blijkbaarookzeggen datgeen dotiek van demoderne zelfkant.
aandacht bestaat voor het crisisfenomeen

C.Tindemans

door deze auteur belichaamd,zi
jn bepaald
nietvan spanningen vrijesleutelbestaan tussen zowelmaatschappelijk-sociale wi
jzigin- J.L.Styan
gen a1s metamorfoses van de literaire opvattingen.Enige dieperereflectie,zijzethe- Chekhov in Perjormance.
mathologisch,zi
j ze ideologisch,zi
j ze 1i- A Commentary on theM ajorPlays
terairhistorisch,onderneem tS.niet.En a1s
het geen regelrechte haat of afkeer is die

Cambridge U.P.,1971,341 pp-,E 4,60.

hem drijft,erwordtvoldoende kwade wil Ditis een onuitstaanbaar-goed boek waargedemonstreerd om deze auteur te disqua- van je je aan heteind toch afvraagtwatde
lificeren voorzi
jn opdracht.
auteurermeebedoeld kanhebben.Zijn opC.Tindemans

JensHeilmeyer-PeoFröhlich

Now.Theater der Erjahrung
M aterial zur neuen am erikanischell
Theaterbewegung

zetiseen regel-per-regel,woord-per-woord

commentaarop de4 groteTsjechovstukken:
De meeuw, Oom Wanja,De drie zusters,
D e kersentuin. S. aanvaardt we1 de veelzinnigheid van deze dram atische scenarii,
m aar dringttoch door naar hetalluderend
geheim en de controversiële betekenis en

houdt tenslotte een-zinnigheid over. Zi
jn

319 pp.,D M .24,- .

lenige, intelligente analyse speurt aan alle

CarloSilvestro

definitieve verantwoording van de grond-

The Living Book // theLiving
Theatre

zijden en in allehistorischedetailsnaar een

tekst.Metzin voorslajwoorden (fcomedy

of anti-climax') weethiJuit te maken dat
Tsjechovs betekenis erin ligt dat hi
j niet

DM .24,- .
evenzovele crisissen gedram atiseerd heeft,
Verlag M .DuM ont-schauberg,Köln,1971. maar het levenloze leven van alledag dat

daar tussenin ligt.Zo kan hijwaarschuwen
TweejongeDuitserszijnop OffOffBroad- tegen het bestendige gevaar van overtheaway gaan rondneuzen en hebben getracht tralisering bijde opvoering en zelfs de litedeze grillige buurtin woord en beeld vast rairetekorten (hetslotvan Oom W anja en
te leggen.De basis vormen reeksen inter- van De dtie zusters) weginterpreteren via
vieuws,telkensaangevuld metextracten uit theatraalraffinement.Ofhijdéessentienu
stukken oftheoretische verklaringen.N age- te pakken heeft,za1echter blijven afhangen
noeg alle ons nu ook vertrouwde namen van de regie-intentie;deze nu verwaarloost
zijnvertegenwoordigd,zowelbijdegroepjes S.toten meten meteen maakthijtenslotte
alsbi
j de theatermakersen de auteurs,zo- zijn zo fijne boek we1erg labiel.
we1 van het blanke a1s van het zwarte en

C.Tindemans
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ly observed trains. - Lorrimer, London,
1971,144 pp-,geïll.
,f 1,05.
Pabst,G.F .- Pandora's box.- Lorrimer,London,1971, 136 pp.,gdll-,f 1,05.
Pasolini, Pier Paolo - Oedipus Rex. -

(Modern film scripts) Lorrimer,London,
Antonioni, M ichelangelo
Blow-up.
1971,150 pp-,E 1,05.
(Modern film scripts) Lorrimer,London, Richie,Donald - GeorgeStevens.An ame1971, 119 pp.,f 1,05.
rican romantic.- Museum of modern art,
Bazin, André - Jean Renoir. - Champ New York,1971,104 pp.,geïll..
libre,Paris, 1971,285 pp.,FF.27.
Richie,Donald - George Stevens,an ameBunuel,Luis- Bellede/our.- Lorrimer, rican romantic.- Museum of modern art,
London,1971,168 pp-,gei
ll-,f 1t05.
w York,1970,104 pp.,geïll..
Bunuel,Luis- Tristana.- Lorrlmer,Lon- Ne
Richie,Donald - Seven Samurai.A film
don,1971,144 pp.,geïll-,E 1,05.
Carey, Glry - Cukor A Co.- M useum by Akira Kurosawa. - (Modern film
of modern art,New York,1971, 166 pp., scripts),Lorrimer,London,1971,224 pp.,
geil..
geïll.,$2,
95.
Roud, Richard - Jean-M arie Straub.
Carey,Gary - Lostjilms.- M useum of Secker and W arburg, London, 1972, 176
modern art,New York,1970,91pp.,gdll.,
Pp.,gei
-ll-,f 0,95.
$4,95.
Saris,Andrew,Ed.- Hollywood voices.Dickinson,Thorold - # discovery 0/ ci- Secker and W arburg, London, 1972, 180
nema.- Oxford University Press,London, PP.,geïll-,E 1,25.
1971,164 pp.,geïll., f 1,50.
rk on Sirk.fnferview:with Jon Halliday.
Dossiers du cinéma.Cinéastes2.- Caster- Si
Secker and W arburg,London,1972,176
man,Tournai,1971,256 pp..
PP.,gdll-,f 0,95.
Everson, William K.- The jilms 0/ Ha2
Roach. - Museum of modern art, New

York,1971,96pp.,geïll.,$2,50.
NicholasM eyer
Fellinî- L'arc,Aix-en Provence,z.j.,88
TheLoveJfoq stoM
pp-,gdll-,FF.10,- .
Ford, Joàn - Stagecoach. - Lorrimer, Avon Books,New York,1971
London,1971,144 pp.,geïll.,f 1,05.
Fry,Nicholas- Thetrial.# jilm by Orson S.wasTunitpublicist'van Howard Minsky's

erste filmproduktie Love Story.Hijhad
Welles.- (M odernfilm scripts),Lorrimer, e
a1s taak de public relationstussen de opnaGelmis,Joseph - The /il> director assu- me-ploeg en de buitenwereld te verzorgen.
jk veel en
perstar.- Secker and W arburg,London, In die functie kwam hij tegeli
London,1971,176 pp-,geill.,f 1,05.

1971,316 pp-,gdll.,E 2,15.
Gili, Jean A., Ed.- Sydney Pollack.G ili,N ice,1971,103 pp.,FF.12,- .
G lucksmann, A ndrê - Violence on the
screen. - British film institute, London,
1971,78 pp.,f 0,40.
Goldmann, Annie - Cinéma et sociétê
moderne. - Anthropos, Paris, 1971, 250

heel weinig aan de weet over het maken
van de film.Veel omdathi
j alle opnamen

jovervoorbi
jwoonde,heelweinigomdathi
en na-produktie alleen m aar uit tweede

hand,uitherinnerinlenkon putten,en nauwelijksbi
jhetcreatleveaspectvan defilm
was betrokken.Zijn verslag van de opnamen zelfvan LoveStory vormtgrotendeels

PP..

overbodige lectuur.Leerrijk is echter we1

PP.,$1,- .

(regle),M inskyen Evansaan deproduktie-

Kael,Pauline - Going steady.- Temple alleswatzijn functiebetreft:hetopbouwen
van een image vooreen film.Leerrijk zijn
Smith,London,1970,304 pp.,E 2,40.
Lazarou, George #. - M ax Steiner and ook de notities over de carrièresvan de bejilm music. - Lazarou,Athene, 1971,40 l
anqrilkste medewerkers:de acteurs,Hiller

LelouchtClaude - # man and a woman. kant,SejalenLairespecti
evelijk voorboek
Lorr= er,London,1971,116 pp.,gdll., en muzlek. Ook over de public-relationf 1,50.
manaqersvan de acteurs staan er lezensM artin Levin, Ed.- Hollywood and the waardl
ge dlnjen in hetboek.Hetisjam-

greatjan magazines.- Ian Allan,London, merdatS.zlchzelfzo nadrukkeWk tussen
1970,224 pp.,f 2,70.
de filmopnamen en de lezer schuift. Zijn
M aedonald,D wight- On movles.- Prentice Hall,HemelHampstead,1971,492 pp.,
f 5,- .
M enzel,Jiriand BohumilHrabal- Close-

boek isgoeddeels een self-advertisementge-

worden vooreen nieteensbijzondere persoonlijkheid.
D .Lauwaert
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ook zijn bestaan kan verantwoorden.Op
de beschrijving van deze fGrundhaltung'
valtwe1wataan temerken,maarhetmeest

paradoxalehieris,zoalsin velesoortgelijke
Hommage: Giedion.ProjileseinerPersön- geschriften,datdeauteurswe1yleiten voor
lichkeit.- Birkhëuser,Basel,1971,198pp., eenwetenschappelijkeendusunlverseleopbouw van een model,maar zichzelf tevregdll.,SF.24,50.
K ask, Tonis - Sym metrie und Regelmös- den stellen met eigen, niet-verantwoorde
sigkeit.Französische Architekturim Grand- interpretatiesvan bepaalde gegevens.
Siècle.- Birkhëuser,Basel,1971,157 pp., G.Bekaert
geïll.,SF.19,50.
Koch,< .en G.Kottîng - Termen en be- M hàlyKubinsky
grippen in de bouwkunst.- K osm os,Am - AdoljLoos
sterdam /Antwerpen,1971,168 pp.,j14,
50, 16 pp.,39 p1..
Lambert,Dr.Audrey - TheM aking oj the
Dutch Landscape.- Seminar Press,Lon- M àtéM ajor
don.
Pier LuigiN ervi
72 pp.,48 p1..
Johann Sebastian Bach
nschelverlag,Berlin,1970,per deelDM.
(GenieenW ereld)Heideland- Orbis,Has- He
12,50.
selt,1970,301 pp.,BF.525.
Ditluxe album bevat115 chronologisch ge- Oorspronkeli
jk uitgegeven door de Honrangschikte illustraties met commentaar en gaarse Academie van W etenschappen wi1
negen boeiende essays over leven en per- de serie 'populaire' publikaties brengen
soon,scheppingskrachten artistieke invloed overde grote architecten van de twintigste
van J.S.Bach.Deessayszi
jn van de hand eeuw.Deeerstetweedelen behandelen Loos

van verschillende verdienstelijke Bach-spe- en Nervi.Zezijn volgenseenzelfdeschema

cialisten, o.m. G. von Dadelsen, die een opgebouwd:na een korte informatieve instudie publiceerde over de datering van leiding over opvattingen en werk van de
Bachs werken; de componist L.-A.M arcel architectvolgthet illustratiegedeelte.NieuonderzoektBachsinvloed op delatere com- we gegevens of opnamen mag men van
jke serie nietverwachten,we1een
ponisten, de dirigent Hermann Scherchen soortgeli
schrijftover'DieKunstderFuge';in een verantwoorde eerste kennismaklng.
fraaigeschreven essay overfBach,deschep- G.Bekaert

pende musicus',wijdtAntoine Goléa,o.
m.
aandacht aan de partita's voor viool- en GeorgeM elly
cello-solo; de religieuze composities zoals Revoltinto Style
de Cantates en Passionen komen aan de The Pop Artsin Britain
beurt in een hoofdstuk van Carl de N ys,
waarin hetreligieuze aanvoelen van de cantor van Leipzich wordt belicht. Tenslotte

een overzichtvan debelangrijkstewerken en

een kritische keuze uitde bestaande gram mofoonplaten, sam engesteld door Carl de
N ys.
P.Van Looy

#.F.Althaus en A.Henggeler

D enkm odellStadtraum
Verlag A.Niggli,Teufen,1969,87 PP..
Een architecteneen kunstcriticus,een embryonair team,geven samen hun visie op
het denkmodel stadsruimte,een denkmodel

Allen Lane The Penguin Press, London,
1970,245 pp.,E2,50.
Voorhetgrootstedeelbestaatdeze inleiding
totde Britse pop-culture uit portretten en
schetsen,pogingen totsituering,die S. tij-

dens de jaren zestig heeft geschreven voor
verscheidene Engelse publikaties (vnl. The
Observerj. De basishoofdstukken, gewijd
aan resp. de Britse pop-music, de <visual
op',film,radio,tv en theater,en de popliteratuur, werden m et meer afstand geschreven.Analyse en kritiek,esthetischebeschouwingen en sociologische situeringen,

persoonlijke ervaringen en bedenkingen
van het actuele menselijke leefmilieu dat worden op een prettige, genuanceerde en
een noodzakelijkreferentiekaderlevertvoor <elegante'wijzedoorelkaargemengd. Deze
elke plsnning.Hetmodelvervultdero1van kroniek is onafgewerkt, wat niet betekent
hypothese in hetpositief-wetenschappeli
lke datS.zichnietengageert:hijachtdebetedenken.W at uit deze notities in de eerste kenisvandepop van sociale aard (de Treplaatsblijkt,isdebehoefte van defplano- volt'uitdetitel)en vindtdatdezebetekenis
loog'aan een fphilosophische Grundhaltung' metdejaren verwaterde tot een fstyle'.
van waaruithijnietalleenzijnwerkenmaar EricD K uyper
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Een reden om deze bundel eens nader te

MISCELLANEA

bekijken.
De veertien heldergestructureerde verhalen,

veelalmeteen erotisch trekje (echtertoch
Bomans, Godjried - Een Hollander ont- geen erotiek om de erotiek)hebben in het
dektVlaanderen.- Elsevier,Brussel,1971, algemeen tot thema de verhouding man279 pp.,BF.195.
Brunner,John - W eg met de wereld.Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 171

PP.,/3,
- ,BF.49.
Calne,Roy - Nieuw leven doortransplantatie.- Lemniscaat,Rotterdam, 1971,127
PP.,BF.185.
CultureelJaarboek van de provincie Antwerpen 1970.- Provinciale Cultuurdienst,
Antwerpen,1971,632 pp.,BF.235.
Dalle,Feli
x - Japan diagonaal.- Orion,
Brugge,1971,220 pp..
Dick,Philip K.- Vlucht in visioenen.-

vrouw,met de man meestala1s underdog.

Zijn verhalen zijn doorspektmetbi
jbelmotieven. Zie o.a. de titel en het kostelijke
verhaal:<Heelgoed,zeiJahwe'.
W atopvaltishetalledaagse,maarzeersug-

gestievetaalgebruik van Sch.,waardoorhi
j
een aparte,goed bij dit genre passende

sfeer weetop te roepen.
Zoalspraktisch iedere bundelbevatook dit
boek naasteen aantal goede verhalen,een
paarzwakkere.Jammerisb.v.datmen van
sommige verhalen het slot heel gauw kan
voorspellen,wat aan een op zich niet onardig verhaaltoch afbreuk doet.
(Prisma) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, a
A1 met a1, een voor de kenners wellicht
1972, 175 pp.,/3,
- , BF.49.
plezierige afwisseling van de vele buitenFlorquin, Jos - Ten huize van ...2.landse vertalingen en voor de leken een
Orion,Brugge,1971,346 pp..
Geertman,Proj.Dr.J.A.- M anagement prettige manierom eens metditgenre kenin de detailhandel.- Agon Elsevier,Am- niste m aken.
C.Free
sterdam/Brussel, 1971,222 pp..

Giisen,M arnix - Een stad van heren.Manteau,Brussel,1971,88 pp.,gdll..

Lindeqer,M r.A.G.F.- Prisma Belastinggids1972.- (Prisma)Spectrum,Utrecht M elina M ercouri
/Antwerpen, 1972,190 pp.,j3,- ,BF.49. Ik ben geboren Griekse
M ay,Ferdinand - FanalParis.- Verlag
una,Utrecht/Antwerpen,1971,236 pp.
,
NeuesLeben,Berlin,1971,453 pp.,M .8,20. Br
geïll.,BF.220.
M enges,Dr.L.J.- Uitzichtop morgen.-

Callenbach,Nijkerk,1971,128pp.,BF.205.

M iddelkoop,D rs.A .J.- Nederlands - H et autobiografisch verhaalvan de bekenEsperanto - Nederlands. - Spectrum , de Griekse actrice,zangeres en film ster,die
Utrecht/Antwerpen, 1971, 481 pp., /5,50, m et deze publikatie op haar m anier wil
afrekenen methetbewind van de kolonels.
BF.90.

Shuchovizki,Leonid - Rittlings auj einem
D elphin. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1971,300 pp.,M .6,60.
Sportcahier.K erk en sport.- Sporta,Berchem ,1971,52 pp..

Haar notities heeft zij eerst in het Grieks
op honderden witte steekkaartjes aangebracht,daarna aan de bandrecorder doorgepraat,in het Engels en het Frans.Alert

beschri
jftzijhaar grootvader,die gedurenWoordenboek derOudheid.Ajl.6.- Ro- de jaren burgemeester van Athene was,en

men & Zn., Roermond, 1971, kol. 1345 - haar vader, die a1s parlementslid van de
links opgestelde middengroep te Londen
1544,/17,- .
verbleef, toen het nieuwe bewind aan de
machtkwam.M eedogenloostekentzijhaar
E.F.Leonard
eigen jeugd en carrière,verliefdheden en

H etkoninkrqk derkikkeren isnu:#
Bruna,Utrecht/Antwerpen,1971,191pp.,

huwelijken inkluis,die haar vanuit Genève,
Lausanne, Pari
js, Cannes of Corsica of

gewonnen had in de doorde N OS en BRT

tegenover de orthodoxie, a1s tegenover de

waar ter wereld ook,telkens weer naar de
/2,95.
Griekse eilanden terugbrachten.Bijalle gejvan eenopvallende
Bijnagelijktijdigmethetuitkomenvan zijn passioneerdheidblijktzi
eerste verhalenbundel in de afdeling sci- authenticiteitte zijn,voor allesgehechtaan
ence-fiction en psycho-horror,werd bekend haar land en volk, eerlijk en op menige
dat de auteur E.F.Leonard de eerste pri
js bladzijde vrouwelijk ontwapenend zowel

uitgeschreven prijsvraag voor het beste junta,hettheater en de massamedia.
science-fictionverhaal.

S.DeSmet

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 aktualiteit zoals u ze zel
f nooit kan verzamelen.
Feiten en meningen doethetvooru!
-

VOLLEDIG:
Feiten en meningen volgt het binnenlandse poli
tieke,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 all
e Feiten en meningen.

-

DUIDELIJK:
Feiten en meningen wordt u gebracht op een handig quarto-

formaat(21 x 27,5)meteen overzichtelijke indeling in rubrieken.
-

BRUIKBAAR:

u krijgteen handi
ge en stevige ringmap waarin u elke maand

de dokumenten kunt opbergen.Op die manier i
s hetvolgen
van maand na maand van een evolutie van de Feiten en
meningen kinderspel.

Feiten en meningen - volledige,objectieve,duideli
jk een bruikbare informatie.

HET ACTUALITEITSTIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN.

Men abonneertdoor450 F (volledige jaargang + ringmap-dossier)te storten op
Prk.155.63 van DESCLEE DE BROUWER nv,Wijngaardplein 15,8000 BRUGGE,
metvermeldingy,FeitenenMeningen1971(Sch.C.
)''.
Wenstumeerinlichtingen?BeIonsop nr.(050)399.51of399.52.

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15, Brugge
Nieuw e G racht 24a, Utrecht

lnstituutvan de H eilig e-rqm ilie van H elm et
Jan Moorkensgtrlat95

Berekem-M twerpen

Teleloon (Q3)3#.17.
88

Middelblœ Onderwijs:OudeHumcnoric
Griek:-Latijnsecldellng
Latljn-W etenschcppelijke cldeling
Moderne Humanoria
-

Algemeen Vormend Onderwlj:

-

Economische cldeling

Kleuterklcssen
Voorbereidendealdeling

:XT :RN A A T

-

H A tF-lN T:RNIA AT

N.V.SC HEERDERS van KERC8IOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST.-NIKLAAS
SVK
SV K
SV K
SV K
SV K
SV K

TEL.(03) 76.35.01

Asbestcementprodukten
Strangpers-en handvorm gevelstenen
Geglazuurde gevelstenen
Holle Fed vloeren
Marbrabeltegels
Trappen in marmermozaiek

N O R M A A LS C H O O L

vooronderwi
jzeressen enkleuterlei
dsters

C RO M B EEN
Leeuwstraat 1 9000

GENT -

relefoon 09/25.55.51
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S.Anthonius-Brecht- tel.03-79.05.57

Opleiding tot Sanitaire Helpster(15 tot18 jaar)
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VOOR MEER INLICHTINGEN,VRAAG ONZE BROCHURE OF
W END U TOT EEN ONZER 630 KANTOREN.
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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 hijhet
voldoende kende.Praat U er m et hem eens over .

W ijwillen ook altijd een proefnum m ersturen.

B an den
Belangstellenden kunnen debandvoorhetinbinden van jaargang
25 -deell (oktober 1971 t/m maart1972)bestellen dooroverschrijving van 35 Fr.op PCR 884.67,Streven,zooo-Antwerpen,
metverm elding Band 25,deel1.
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Personalia
Henry M. H. Bunlinx, geboren 1930. Studeerde
politieke en diplomatieke wetenschappcn. Graduate van het Center for Strategic Studies van
de Georgtown University Washington. Was lange tijd politick 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. Hartalits, geboren 1933. Studeerde
sociale wetenschappcn 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.
Pierre Anioine S.J. Professor aan het Philosophicum van de Franse jezuleten te Chantilly. In
'Etudes', 'Projet' en andere tijdschriften publiceerde hij regelmatig bijdragen over de actuele
evolutie van de mens, zijn milieu, zijn techniek
en ethiek. Adres: Maison St. Louis, Les Fontaines, 60-Chantilly (France).
Dr. Corn. Verhoeven, geboren 1928 Studeerde
klassieke talen aan de Universiteit te Nijmegen.
Promoveerde in 1957 op 'Symbolielc van de
voet*. Sinds 1955 leraar klassieke talen in
's-Hertogenbosch. Publiceerde 'Symboliek van de
sluier' (1961), 'Rondom de leegte' (1965), 'Het
grote gebeuren' (1966), 'Inleiding tot de verwondering' (1967), 'Tegen het geweld' (1967), 'Omzien naar het heden' (1968), 'Voor eigen gebruik' (1969). Bijna niets' (1970), Het leedwezen' (1971). Adres: Faas 5, Den Dungen.
Paul does, geboren 1943. Drs. in de klassieke
filologie, gediplomeerde in de audiovisuele communicatiemedia. Publiceerde in vaktijdschriften
over teksttheorie en gedichten van Meleagros
van Gadara en Hugo Claus. Adres: Justus Lipsiusstraat 59A, 3000-Leuven
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent Nederlandse letterkunde aan de Frederik Muller Akademie
te Amsterdam. Literair medewerker van 'De

Volkskrant' Was redacteur van 'Merlijn' en publiceerde enkele boeken met opstellen en kritieken Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
Alfons Marcoen, geboren 1939. Licentiaat psychologic. Na twee jaar praktijk in een P.M.S.centrum, assistent bij de Dienst Genetische Psychologic (o.l.v. Prof. Dr. A. Kriekemans) van
de Universiteit te Leuvcn. Publiceerde o.m. over
C. G. Jung en de analytische psychologic en over
problemen en onderzoek in verband met de psychologic van de ouderdom. Adres: Escoriallaan
19. 3040-Korbeek-Lo
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.
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 Jolie-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, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comiti Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuvcn. Redactielid 'De Nieuwe Maand*. Adres: De
Ster 56, 2540 - Hove.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechten in Nijmegen. Was daarna tot de oorlog
parlemcntair redacteur bij De Tijd, na de oorlog
bij De Maasbode. Hij was secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschap aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curasao. Thans
verbonden aan het R.K. Centraal Bureau voor
Onderwijs en Opvoeding. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.

l ypografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn

539 Moskou - Tokio: sluitstuk van
krachtenveelhoek / Henri M. V. Buntinx
549 Joegoslavie en de Sovjet-Unie van 1945 tot 1970 / L. L. S. Bartalits
564 Abortus en eerbied voor het leven / Pierre Antoine
572 Denken als macht / Corn. Verhoeven
585 Een literatuurtheorie / Paul Claes
589 Terzijde. In het kasteel van Blauwbaard / K. Fens
594 Oud worden en sterven / A. Marcoen
605 Het verschijnsel Gunnar Myrdal / Theo P. M. de Jong
Politiek Overzicht
610 Nederland / J. M. H. Oomes
614 Belgie / Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
Forum
619 Brezjnevs bezoeken aan Belgrado,
Boedapest en Sofia / L. L. S. Bartalits
621 Jeugd van twee generaties / Hans Hermans
623 Boekbespreking

Desclee de Brouwer / Brugge / Utrecht

streven

april 1972

de
krankzinnige
aap

Streven, 25e jaargang. Voortzetting van Studien, 101 e jaargang
Streven, Vlaanderen, 39e jaargang
Redactie
Gerard Adriaansen, Geert Bekaert, Frans Van Bladel, Louis Van Bladel,
Jo Gerits, Theo de Jong, Joris Meltzer
R edactieadressen
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
Administrate
G. Boeve, Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen. Tel. (03) 379794
Postch. Streven 884.67, 2000-Antwerpen
Banken: Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Antwerpen, rek. 152.555-4015;
(postch. 161.00)
Kredietbank, Antwerpen, rek. 1100/13/40933 (postch. 549.18)
Abonnementen (11 nummers per jaar, beginnend in oktober)
Voor Belgie 360 Fr. (195 Fr. voor het halfjaar), inclusief BTW
Buitenland: 390 Fr.;
te betalen op een van bovenstaande rekeningen
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

BANDEN
Belangstellenden kunncn de band voor het inbinden van jaargang XXV - deel I
(oktober 1971 t/m maart 1972) bestellen.
Voor Nederland: door storting van / 3,00 op postgiro 1075797 ten name van
L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, met vermelding 'Voor band XXV, deel I'.
Voor Belgie door storting van Fr. 35 per band op postcheknummer 884.67
Streven, 2000 Antwerpen, met verm. 'Voor band XXV deel I*.
Tijdige bestelling gewenst.

UnctadIIL p.643
W anneer men de ontwikkeling van de verhoudingen beschouwtvanafU nctad
1,dan begintUnctad IIlnietonder gunstige om standigheden.De belangen van
deontwikkelingslanden lopen erguiteen en tengevolgedaarvan za1ergem akke-

lijkonderlingeverdeeldheidoptreden.Hetgeenhetvoorderijkelandengemakkelijkermaaktom aan hun eigenvoorwaardenvasttehouden.Alsmenechter
gelooft,datdeoplossingmoetkomenvan redelijkheid enoverleg,za1Santiago
bijblnnen dragentothetnoodzakelijkebewustwordingsproces.

H etindustriële beleid in China,p.651
W elkeweerslag heeftdeCulturele Revolutiein China gehad op hetindustriële

beleid?Metdeofficiëlecommuniqué'
szoumenzoietsa1sf
HetRodeBoekje
van deIndustriëleOntwikkeling'kunnen sam enstellen.M aarw atschuilter in

werkelijkheid achterdezezogenaamd primitieve beginselen?Vormen zijeen
nieuw modelvan industrialisering? Vragen a1sdeze worden hier kritisch onder
de loep genomen.

Frankr#k en desupermogendheden,p.663
In decontacten metRuslandheeftPompidou duidelijkgetoonddathijaan de
kantvan deWestelijke alliantiestaat,alheeftdeFransepresidentzijn antiblokpolitiekconsequentgemanifesteerd.Ditblijktook inzijn besprekingenmet
deVerenigdeStaten,waarhijvoorEuropaeen belangrijk succesheefthelpen
bereiken in dem onetaire crisis.

De krankzinnige aap,p.677
D e 'hom o sapiens'is ook een ikrankzinnige aap'.De m anierwaarop de m ens

omgaatmetzijnnatuurlijkmilieu,debiologischebasisvanzijnleven,isgewoon
kranu innig.Allerwegenrijstprotesttegendeontaardingvanhetleefmilieu.In
twee artikelen (hettweede devolgendemaand)treedtde auteurin discussie
metwetenschapsmensen die datprotestalseen louter emotionelekreetvan de

handwillen wijzen.

D em ensin detoekomst,p.687
Eenuitdrukkinga1s<dem ensin detoekomst'roept'tdenkbeeld op,datdem ens
binnenstapt in een ruim te die er is of die door anderen ontworpen wordt;ze

gaatvoorbijaanhetfeitdatdemenszijntoekomstfs.Daarvan uitgaande,laat
deauteurzien datertweesoortenvanfuturologiezijn:eenoverlevingsfuturologie en een futurologie van leven en sterven.D e twee sluiten elkaar nietuit:

deeersteisdenoodzakelijke,maarnietvoldoendevoorwaardevoordetweede.

Sociaalbeleid op langereterm#n,p.695
In hetsocialebeleid dienen zich vandaag en voorde toekom standere opgaven
en doelstellingen aan dan diewelketraditioneeltotditgebied worden gerekend.

Hoekomenwijerachter,welkediealtematievedoelstellingenzijnen watiser,
zowelin de sociale wetenschap a1s in hetpraktische beleid,nodig om ze te
realiseren?

VariaA mericana,p.705
W i1men Amerika,een werelddeelop zichzelf,werkeli
jk leren kennen,dan
moetmenafentoeeenswatsnippersuithetlevendaarbijeengaren.Deauteur
richteen paarspotlightsop detailsdie,hoe ogenschijnlijk onbelangdjk ook,
toch meerbegrip kunnen wekken voorw atdaarginderallem aalgebeurt.

U nctad lll
L.Janssen S.J.

In tegenstelling tot 1968,toen de verwachtingen voor de tweM e Unctad

(UnitM NationsCoderenceon Tradeand Development)hoog gespannen
waren,wordtde derde W ereldhandelsconferentie,die in april en m ei in
Santiago de Chile plaatsvindt,zonderalteveelillusiestegemoetgezien.Als
deze stemming leidttotgroter realisme en nietin defaitisme ontaardt,zou
dithetslagen van de Conferentie we1eens ten goede kunnen komen.Dit

lijktop een tautologie,wanteen conferentiemaggeslaagd genoemd worden,a1szeaan deverwachtingen voldoet.Maarterwijldevorigeconferentiesgeen optimaalresultaatbehaalden dooroverdreven verwachtingen,bestaater nu hetgevaar,datdefaitisme,als een <self-fulfilling prophecy',tot
nieuwe teleurstelling za1leiden.

W atiseigenlijk deUnctad?Op denaam afgaandeisheteen conferentie,
een vergadering.Datis hetook,een vergadering van zo'n 120 landen en

zo'ntwee-duizend mensen,dievanaf1964 om devierjaargehoudenwordt,
de eerste in Genève en de tweede in New-Delhil.M aar de Unctad is ook
een permanentorgaan van deV .
N .,een instituutwaarmeer dan 300 m en-

sen werken,die voortdurend bezig zijn metproblemen vooralvan internationalehandelm etde ontwikkelingslanden.M en zou de Unctad dan ook
kunnen vergelijken metdeFAO en andereinstellingen van de<V .N .-fam ilie',zijhetdatdeUnctad veeldirecterafhankelijk isvan de EconomischSociale Raad van de V.N.,de Ecosoc.

OfficieelwasdeUnctad <bijeengeroem nom doorinternationalesamenwerking geschikteoplossingen tevinden voordeproblemen van de wereldhan-

de1in hetbelang van allevolken en in hetbijzondervoorde dringende
handels-en ontwikkelingsproblemen van de ontwikkelingslanden'.Hoewel
dushettharm onie-m odel'voorop gesteld werd,ontwikkeldezich vanafhet

begin ook een tconsict-model'.Dithad zijn voorgeschiedenis.ln 1955 op
de conferentievan Bandoeng had een aantalAfro-Aziatischelanden elkaar
voorheteerstgevonden.Het streven naar solidariteiten blokvorming van
1Cfr. J.Vingerhoets, W ereldhandelsconferende Genève, Algîers,New Delhî, in'
Streven,februari, 1968,pp.427 -435.
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L.Janssen S.J.

deontwikkeM gslanden groeidesnel.W aren erin Bandoeng afgevaardigden
van 29 staten,op de solidariteitsconferentievan Cairo in 1958 waren al43

landen vertegenwoordigd en op deconferentievan M oshi(Tanganyika)in
1963wasditaantalgegroeid tot63.
In 1961 werd in de Algemene Vergadering van de V.N.hetidee van een
grote V.N .-conferentie over handel en ontwikkeling gelanceerd.Dit idee
werd op de Conferentie van niet-gebonden landen in Cairo 1962 door de
ontwikkelingslanden eni ousiast overgenom en.Ook de Russen en de Co-

mecon (deOost-EuropeseE.E.G.)drongensterk aan ophethouden vande
conferentie.Dewesterselanden reageerden zeerlauw.
H oewelde m otieven van de Russen en de ontwikkelingslanden nogalverschilden,hadden zetoch een puntgemeen:de afkeervoorinstituten a1shet
G .A.T.T.,hetInternationaleM onetaireFondsen deW ereldbank.Deinternationalehandelwerd geregeld doorhetGeneralAgreem enton Tariffsand

Trade.In ditinstituut,zoalsook inIM F en W ereldbank,deelden derijke
landen delakensuit,om datde stemprocd uregebaseerd wasop de contributie van deleden.De Russen waren geen lid.H etstreven om hetcentrum
van de machtop handelsgebied te verplaatsen van het G.A.T.T.naar de
Unctad,waarhetprincipe tone country,one vote'geldt,heeftvoortdurend
gespeeld.H oewelm en ervan afgezien heeftom hetG.A .
T .T.rechtstreeks
aan tevallen,zullen ertochinSanti
agoweerpogngen ondernomenworden
om deUnctad meerbevoegdheden te geven.
In Genève vonden de ontwikkelingslanden elkaar en vormden <de groep
van 77',een naam die gehandhaafd wordt,hoewelhetaantalaangesloten

landen onderwijlveelgroteris.Deontwikkelingslandenzelfwaren blijverrasten beschouwden die aaneensluiting a1sfthe outstanding feature ofthe
entireconferenceand an eventofhistoricsignificance'.Veelhaaldehetniet

uitintermen van directsucces.Dewesterselanden waren bijzonderslecht
voorbereid op deconferentiegekomen en eigenlijk in een houdingvan afweer.De Nederlandse delegatie stond onderleiding van hetM inisterie van
Economische Zaken: het was toch een Acn#ellconferentie, zo zei men.
M aar de mensen van Economische Zaken muntten niet uit door begrip
voorde ontwikkelingslanden,omdatditM inisterie dooropdrachten traditie gericht was op hetbevorderen van de Nederlandse handelsbelangen.

Tussen haakjes:destrijd tussen deM inisteriesvanEconomischeZaken en
van Ontwikkelingssamenwerking duurtnog steedsvoorten isditjaaropnieuw in hetvoordeelvan Economische Zaken uitgevallen.
De resultaten van de Conferentie werden neergelegd in 57 resoluties,waarvan er38 betrekking hadden op algem ene principesaangaandedeinternationale handel.Een van de voornaamste waswelhet principe van de niet-

wederkerigheid:derijke landen zouden aan deontwikkelingslanden con-
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cessiesverlenen (bijv.op hetterrein van deinvoerrechten),zonderwd erkerigheid te eisen.Interessanten veelbetekenend voorde sfeerop de conferentie was de gang van zaken aangaande de preferentiële behandeling van
de industriële produkten van deontwikkelingslanden op demarkten van de
ontwikkeldelanden.Ditheeftbetrekking op hetafschaffen van invoerrechten voorindustriëleprodukten uitontwikkelingslanden methandhavingvan
die tarieven voorinvoer uitontwikkelde landen.Hiertegen kwamen som -

mige industriële landen hevig in verzet.Natuurlijk zou de resolutie met
m eerderheid van stemmen aangenomen kunnen worden,ook al stemden

alle rijkelanden tegen.M aareen aantalontwikkeldelanden reageerde zo
fel,datzijdreigden heteindrapportnietteondertekenen a1sdezeresolutie
werd aangenomen.Toen kwam de Secretaris-GeneraalRaùlPrebisch in het

geweer.Hijvond een formulewaarin stond datdeontwikkelingslanden en
dem eerderheid van de ontwikkeldelanden voorstanderswaren van depreferentie-clausule.Verder zou de Secretaris-Generaaleen commissie instel-

1en om dezaaktebestuderen.Hetconstaterenvan ditfeitkan vrijblijvend
door de tegenstanders onderschreven worden.
Ten aanzien van dehulpverlening kwam menveelgemakkeli
jkertot(overi-

gensvrijblijvende)overeenstemming.Zowerd ereenvoorkeuruitgesproken
voorm ultilaterale boven bilaterale hulp,afkeuring van gebonden hulp en

de wenselijkheid van hetopvoeren van deontwikkelingshulp totéén procentvan hetnationaalinkomen van deri
jkelanden,zonderdateroverigens
een datum werd genoemd,waardoorde ri
jkelandengebondenzoudenworden.In ditopzichtis het interessant te vermelden,dat de Russen tegenstem den,onder het voorwendsel dat ontwikkelingshulp restitutie is voor
uitbuiting in hetverleden door de kapitalistische landen.Overigens:Rusland werd door de ontwikkelingslanden beschouwd a1s behorend tot de
rijkelanden.Daarom spreektmen sindsGenèveook overdetegenstelling
Noord -Zuid.
Tenslotte waren erde resolutiesoverde tcontinuing m achinery',deorganisatie van de Unctad a1s een permanent orgaan van de V .N.
.Belangrijk is

hierbijvooraldeTrade and DevelopmentBoard,bestaandeuit55 leden.
22 van de Afro-Aziatische groep, 18 van W esterse industrie-landen, 9 uit

Latijns-Amerika en 6 van hetOostblok.De Raad,die tweemaalperjaar
vergadert, heeft secties voor grondstoffen, industrieprodukten, <invisible

trade'(bijv.scheepvaart,verkeer) en financiële problemen.In de Board
kwam het hete hangi
jzer van de stemmingsprocedure weer naar voren:
volgensderijkelanden zouden degewichtigebeslissingen alleen aangenomen kunnen wordenmeteenmeerderheid van devoornaamstehandeldrijvendelanden,terwijldeontwikkelingslandenvasthieldenaandat<onecountry,one vote'-principe.Ditleidtvoortdurend totcompromissen in de vorm
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van ontsnappingsclausulesom deweerstand van de rijkelanden tegemoet
tekomen.

Kijktmen naarde materiële resultaten van deze conferentie,dan wasde
oogsterg m ager.De resoluties,voorzover ze alconcrete inhoud hadden,
waren nietmeerdan aanbevelingen,dieeerstnog in deAlgemeneVergadering van deV.N.moesten worden goedgekeurd,waarnadelidstaten konden
beslissen ofzedezeaanbevelingen willen aanvaarden en zeom willen zetten
in internationale verdragen.Toch waren de ontwikkelingslanden niethele-

maalontevrd en:zewaren vooralblij,datzenuin depermanenteUnctad
een apparaathadden om systematisch en voortdurend alle problemen van

handelen ontwikkeling bijte houden en naar oplossingen tezoeken.Dat
vonden zijterechtaleen grote winstvergeleken bijde vroegere situatie.
Toch had de m etzoveelvreugde begroete blokvorming van de ontwikkelingslanden niettotgrote resultaten geleid,omdatdeze nieuwe m acht de
veelgrotere machtvan de ontwikkelde landen tegenover zich vond.H un

machtwaseigenlijk alleen maareen dvoting power',diein een machteloos
orgaan nietveelvoorstelde.Vandaardan ook dathet streven van de ont-

wikkelingslanden ervoortdurendop gerichtblijftom aandeUnctadenzijn
organen grotere beslissingsbevoegdheid toe te kennen.
Tervoorbereiding van de Conferentie in New-Delhiwerd in oktober 1967

doordeGroep van 77 (inmiddelsaangegroeid tot89)deConferentievan
Algiersgehouden.Hierwerd het<
HandvestvanAlgiers'opgesteld,eenlijst
van doelstellingen,eisen of verlangens,waarover de ontwikkelingslanden

totovereenstemming gekomen waren.De napm <Handvest'riep duidelijk
associaties0P methetAtlantisch H andvest,datde basis vormde voorde

westelijltesamenwerking.Deovereenstemmingtussendeontwikkelingslanden waszwaarbevochten,zijwerd alin New-Delhiop deproefgesteld en
zijmaaktnu,bijdevoorbereidingvan Santiago œn nieuwecrisisdoor.Ik
kom daar nog op terug.

Ook dewestelijkelanden hadden zich goed voorbereid op deconferentie
van New-Delhi.Vooralin hetkadervan de OESO waseroverleg gepleegd

enwaren erafsprakengemaakt,dieookvandewestelijkelandenveelmeer
een blok maakten dan in Genève hetgevalwas geweest,albleven ervele
punten van meningsverschilbestaan.

Het optimisme datna Algiersbijde ontwikkelingslanden ontstaan was,
werd in Delhizwaarop deproefgesteld.De onderhandelingen sleepten zich

moeizaam voortin vruchtelozeen dikwijlsfutieledebatten.Men ontkomt
nietaan deindruk datdewesterselanden metopzethetbeen stijfhielden,
om tegen heteinde van de conferentieeen aantalconcessiestedoen,waardoor de cod erentie niethelemaalzou mislukken.De ontwikkelingslanden
waren diep teleurgesteld,omdatervan hetH andvestvan Algierszo weinig
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terechtwas gekonaen.h4en sprak van een coderentie van frustratie en
teleurstelling.

Van deresultaten diebereiktwerden,zijn ertwee a1sprincipe-uitspraken
van belang,almoetopgemerktworden datzenu,navierjaar,in depraktijk nog nietveelbetekenen.Erwerd overeenstemmingbereiktoveralgemene,niet wederkerige preferentiële invoerrechten voor ontwikkelingslanden.Zoalsaleerdergezegd werd,bestaathetpreferentiële karakter hierin
datde invoerrechten voorprodukten uitontwikkelingslanden worden afge-

schaftofverlaagd,terwijlzegehandhaafd blijven voor de produkten uit
ontwikkelde landen.Erwordtdusgediscrimineerd ten gunste van de ontwikkelingslanden tegen de concurrerende ontwikkelde landen. Hiermee
werd inbreuk gemaakt op de lang als onaantastbaar beschouwde meest-

begunstigingsclausule van hetG.A.T.T.,die voorschrijftdatgunsten verleend aan één land ook aan alle andere landen #CgCVCn moeten worden.

Alleeninhetkadervangemeenschappelijkemarktofvrijhandelszonewerd
dezeclausulenietvan toepassing geacht.
Hierop slaathetwoord êalgem een'.In hetkader van de associatie m etde
E.E.G.van Afrikaanse landen en in hetkadervan de Comm onwealth waren eraleerderpreferentiesgegeven aan bepaaldeontwikkelingslanden.Nu

werd in principegesteld datdezepreferentiesalgemeen moesten zijn.Een
begin van toepassing van ditprincipewerd vorig jaardoordeE.E.G.gemaakt:voor een beperkt aantal produkten werden beperkte preferenties
verleend aan alle ontwikkelingslanden.
Hettweederesultaathad betrekking op de omvang derontwikkelingshulp.

Terwijlin Genève gesproken was over 1% van hetNationaallnkomen,
Werd degCWCnStC ODAvang Van dehulp nu gesteld op 1% van hetBruto
NationaalProdukt.ln termen van nationale boekhouding betekentdit,dat

bijBNP de afschrijvingen van bedrijven en de indirecte belastingen zijn
ingesloten en bijN.1.niet.Gewoonlijk isBNP 20 à 25% hogerdan N.I..
Afgezienvandelandendiedezedoelstelling albereikthadden (o.a.NHer-

land),weigerden de rijke landen opnieuw een datum van invoering te
noem en.

Naastdezetweeresultaten werd op velepunten een begin van overœ nstem ming bereikt.Dezepunten werden doorgespeeld naardeKcontinuing machinery',met name naar de Trade and Developm ent Board.De meeste van

dezeproblemen zijn echternognietopgelosten verschijnen weeropnieuw
op de agenda van Unctad 111.
In november 1971 werd in Lim a in navolging van <N giers'opnieuw een
conferentie van de tgroep van 77'gehouden.Er kwam een documentvan

honderd bladzijden uitde bus,waarin opnieuw alle collectieve en individuele verlangens van alle ontwikkelingslanden werden opgesomd,zonder
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prioriteitenen dikwijlsaan elkaartegengesteld.lk vind ditbegrijpelijk,
maartragisch.Begrijpelijk,omdatdeontwikkelingslanden haasthebben en
omdathetgaatom heeldringende verlangens.Tragisch,omdathierdoorde
kansop succesverkleind wordten omdatheteen teken isvan deverdeeldheid van deontwikkelingslanden.M en kan niettoteenheid overdepriori-

teiten komen,omdatdebelangen onderlingtegenstrijdigzijn.
Deontwikkelingslanden zijn erin Genèveen New-Delhiin geslaagd naar
buiten de eenheid te bewaren.Ditiseen groteprestatie.Voorhen ishetveel

moeilijkerom samen tewerken dan voordeontwikkeldelanden.De verschillen tussen derijkelanden zijn veelkleineren hun belangen zijn meer
com plementair dan concurrerend,vandaar dat blokvorming in de EEG,

ook in zijn uitgebreidevorm,mogelijk en voorallen wenselijk is.Daarentegen isblokvorming indeontwikkelingslanden,zoalsdeervaringuitwijst,
uiterstmoeilijk,omdathun mogelijkheden beperkten metelkaarconcurrerend zijn.
Naastdezealgemenetegenstellingvanbelangen zijn ertweespecifieketerreinen van consict,diebeide weiig totuiting komen in hetprobleem van
de algemene preferenties.H et eerste probleem schuilt in de tegenstelling
tussen dearm sten en dem eergevorderdeontwikkelingslanden.Hetverschil

tussenderijke,geïndustrialiseerdelanden endenognietgeïndustrialiseerde
landen maaktdiscriminatie ten gunste van de ontwikkelingslanden nood-

zakelijk en aanvaardbaar.M aar hetverlenen van die preferenties komt
vooraltengoedeaan demeerontwikkelde,algedeeltelijkgdndustrialiseerde ontwikkelingsl>nden.De arm ste, nog niet gdndustrialiseerde landen,
vrezen nietten onrechte,dat hierdoor hun achterstand nog vergroot zal
worden.
Hettweede probleem ligtin de tegenstelling tussen de landen die alprofiteren van œn voorkeurbehandeling en de overige.Het algem een maken
van de preferenties betekent œn voordeelvoorde anderen,maar een nadeelvoordenugeassocieerdelanden.Voorbeideproblemen zoektmen een
oplossing in hetverlenen van comm nsatie aan de benadeelde landen in de

vorm van extrakapitaalhulp en technischebijstand doorde rijke landen.
Zolanghetechternietduidelijk is,datderijkelanden daartoebereid zijn,
is hetmoeilijk voor de benadeelde landen,metde voorgestelde politiek
vrede te nemen.
Nu staan we aan hetbegin van de derde Unctad-conferentie.Delhivond

plaatstoendewerelddeconjunctureleinzinkingvan 1967nognietteboven
wasen voorSantiagomoetdatdieptepuntvan deconjunctuurnog komen.
Bovendien hebben we de naweeën van de m onetaire crisis nog lang niet

achterde rug.Overdiemonetairecrisiszaloverigenswe1œn hartig woord-

jegesproken worden.De ontwikkelingslanden hebben er zeerterechtbe-
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zwaar tegen,dat op monetair gebied over hen,maarzonder hen beslist

wordt.Zijzullenerop aandringen om in hetoverleg datnu doorde club
van tien rijkelanden gevoerd wordt,betrokken teworden.
Overigens kan de oplossing die men voor de m onetaire crisis gevonden
heeft,een voordeelvoor de ontwikkelingslanden opleveren.Hetgaathier

om de<link'.Ik za1proberen zonderveeljargon hierietsoverte zeggen.
Iederezaak,zowelPhilipsa1shetwinkeltjeop dehoek,moeteen kasvoorraad (liquiditeiten)hebben,die aangepastisaan de omzet.Ditgeldtook
voordeinternationalehandel.Vroegerpastemen bijgroeiendehandelde
geldvoorraad aan doorde goudproduktie op tevoeren.M aarhetgoud kan

hetallang nietmeer bijhouden.M en ontdekte (ofmen meende),datde
Amerikaanse dollar even goed wasa1sgoud en de dollar kreeg de functie

van internationaalbetaalmiddel.Nu kan men dollarskrijgen door naar
Amerika te exporteren,m aar als men dan weer evenveeluitAmerika im-

porteert,zijn dedollarsweerweg.Dollarsa1sbetaalmiddelvoorde internationale handelkunnen dus alleen verkregen worden a1s Amerika meer

importeertdan exporteert;m.a.
w.een tekortop zijnbetalingsbalansheeft.
M aar hettekortop de betalingsbalans van Amerika werd te groot,dus

devalueerdehet,waardoorzijn invoerduurderen zijn uitvoergoedkoper
werd.Erwerd een andere oplossing gezocht.H etInternationale M onetaire
Fonds trad op a1sCentrale Bank voorde hele wereld en ging geld schep-

m n,nietindevorm vanbankbiljetten,maarvan krediet.M ennoemdedat
tspecialetrekkingsrechten'.Hetiseen bijzondersoortkrediet,dateigenlijk
nooitterugbetaald hoeftteworden.Ditkredietwerd verleend aan deleden-

landen overœnkomstighunoorspronkelijkeinleginhetI.M .F..Hetspreekt
vanzelfdatdaarmeehetleeuwedeelnaarderijkelandenging.Hetvoorstel
isnuom œn flink'(band)teleggentussendegeldscheppingendebehoefte
aan kredietvan deontwikkelingslanden.In concreto steltmen voor om de
speciale trekkingsrechten via een internationale organisatie aan de ontwik-

kelingslanden ten goedetedoenkomen.HetlijkteenzeerrMelijkkoorstel,
maardehogeingewijden in degeheimen van hetgeldstelselhebben vele
bezwaren van theoretischeen monetair-techischeaard en ik vreesdatzij
hetuiteindelijk voorhetzeggen hebben.
Zoalsgezegd,komen de meeste onderwerpen van Unctad-l en 11 weer op
de agenda voor:handelin grondstoffen en daarmee samenhangend grondstoffenovereenkomsten'
,voordeindustrieprodukten:invoerrechten en speciale preferenties;hetprobleem van de economische blokvorming (hierbi
j

zalde toetreding van Engeland totde EEG zekeraan de orde komen);
scheepvaahproblemen;de omvang en de voorwaarden van publieke ontwikkelingshulp en van de stroom van private investeringen.Twee nieuwe

onderwerpenzijn:deinvloedvanmilieu-politiekop dehandelenontwikke-
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ling van deontwikkelingslanden (m.i.voordetoekomsteen zeerbelangrijk
onderwerp)en drestrictivebusinesspractices',waarbijmen vooralhetmonopolie-karakter van de internationale ondernemingen op het oog heeft.

Tenslotte,en voormijisdateenvan devoornaamstepunten van de agenda,de institutionele voorzieingen van de Unctad.De Unctad is immers

veelmeerdan een vierjaarlijkse monstervergadering.M ijdunktdat een
versterking van hetsecretariaaten vooralook van debevoegdheden van de

Secretaris-Generaalmeerkanbijdragen totdeoplossing vandeproblemen
dan de thigh pressure cooking'van een ondanksallesin hetteken van de
confrontatie stande vergadering.
Dezeuitspraak betekenteen stellingname,berustend op deovertuiging dat

œnconflict-modelgeen oplossingbiedtomdatdemachtvan departijen te
ongelijkis.Jammergenoegvoordeontwikkelingslandenishetgevalvan de
olielanden uitzonderlijk.Oplossing van de problemen vraagt overleg en
veeltijd,veelmeer dan op deze vergadering metzijn overladen agenda
beschikbaaris.

En toch zijn deUnctad-vergaderingen belangrijk,omdatzijeen appèlzijn
aan de publieke opinieen aan hetgeweten van de wereld en vooralvan de

rijkelanden.Deontwikkelingslanden strijden voorœn goedeen rechtvaardigezaak,maarwijzienhetnogniet,omdatheteigenbelangonsvindingrijk
maaktin hetuitdenken van argumenten om hun eisen en verlangens afte

wijzen.W ijberoem nonsdaarbijop gevestigderechten en bestaandestructuren.M aardediscussiein deUnctad kan onsduidelijk maken,datdeze
trechten'deontplooiing vandeontwikkelingslanden onmogelijk maken en
dusonrechtvaardig zijn.Natuurlijk hebben wijhet<recht'om onze landbouw en industrietebescherm en,maarisditrechtvaardig a1s daardoorde

ontwikkelingslanden nietvandegrondkunnen komen?W ijhebbenvolgens
de statuten van hetlM F hettrecht'om de voordelen van geldcreatie in te
pikken,m aar is datrechtvaardig als we zien dat de ontwikkelingslanden
doorgebrek aan buitenlandse betaalmiddelen nietvooruitkunnen?
Om terug te kom en op hetdefaitisme waaroverik sprak in hetbegin van
ditartikel:a1s men meent dat de enige oplossing van het ontwikkelingsprobleem gelegen is in de confrontatie van macht, dan geloof ik dat er
rd en istotdefaitisme en dan za1ditdefaitism ezichzelfwaarmaken.M aar

alsmen gelooftdatde oplossing uiteindelijk moetkomen van overleg en
redelijkheid dan zaleen confrontatiezondergrotedirecte resultaten,zoals
diewaarschijnlijkin Santiagoweerza1plaatshebben,bijkunnendragentot
dat moeizame bewustwordingsproces,datwijin de rijke landen moeten
doorm aken.Ik zou dan ook niet willen spreken,zoals som m igen doen,

van een laatste kansin Santiago,datklinkt te defaitistisch,maar van een

kansopbewustwording,diewijnietmogenmissen.

H etindustriële beleid in China
ldeologische beginselen

PhilèpeLaurent

Naeen periodevangewelddadigeberoeringschijntdeCulturele Revolutie
nu doorgedrongen totalledom einen van deChinese sam enleving.W atisde
weerslag ervan geweestop de industrie?l

W atde kwantitatieve resultaten betreft,zijn ermoeilijk cijfers te geven.
Deofficiëlebronen geven bijnanooitabsolutecijfers,alleen maarvergelijkingen metanderejaren.In deeerstejarenvandeRevolutieis,tengevolge
vandeverwarring indebd rijven en deontwrichting vanhetcommunicatiesysteem,deproduktieteruggelom n,maarhoeveel,ismoeilijk teramen.
Midden 1968 begintdeindustrieweerop televen,dank zijdeinterventie
van het Volksleger.Krachtig wordt M ao's principe ingeprent: trevolutie
maken en deproduktiebevorderen,onze arbeid verbeteren,onsactiefvoorbereiden op een oorlog'.In 1969 heeftde industrie zich helemaalherpakt;

begin 1971,opdevooravond vanhetVierdeVijfjarenplan,proclamerende
officiële organen:ddeChineseindustrieisin volle expansie'z.H etzegebulle-

tin blijftechterbijalgemeenhd en.Voorbepaaldesectoren worden cijfers
gegevendieeenvergelijkingmogelijk makenmet1969of1965.Hetideologischereferentiepuntblijftechterdeperiodevan deGroteSprongVooruit
(1958-1960).Hetkomterop aan,opnieuw aanteknopenbijdebeginselen
enhetenthousiasmevandietijd:verlichtdoordeMao-idee,moetdemassa
haarbewustzijn vinden.Detweegaan altijd samen:debewustwording van
dem assa vindthaarleidraad en uitdrukking in hetdenken van M ao.

Dedwalingen vJaLioe Tsjao-Tsji
Hetnieuweindustriebeleid zetzich vooralaftegen derevisionistischelijn
van LioeTsjao-Tsji.W atwordtLioeTsjao-Tsjien Izijn agentenophetindustriëlefront'verweten?Naastdestereotiepescheldpartijenkomenvoort1 In een ietwatuitvoerigerversieisditartikeleerderverschenen in Projet, 14,rue

d'Assas,Paris 6e.

2 PékinInformation,4jan.1971.
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durend dezelfdeformulesterug,waaruitdooroppositieafgeleid kan worden
waarin de revolutionaire verandering moetbestaan3.

Lioewordtœn O inese Chroesjtsjov genoemd,die te uitsluitend bezorgd
wasvooreconomieen produktie,nietgenoegvoordekassenstrijd;metde
socialisatie van de produkiemiddelen4wasde klassenstrijd volgens hem
gestrd en.Hijvolgde te veelde Russische,meer technocratische lijn en
aapte slaafshetbuitenland na5.In plaats van vertrouwen te schenken aan

de creativiteitvan demassa,wildehijdebdrijven beheren naarRussisch
model:fLioeen zijn agenten volgden hetChartervan Magnitogorsk (Russisch staalcomplex):de bd rijfsleiding in handen van experts,produktie
voor alles,voordelen voor de mensen op de leidende posten,premiestelsel
en andere revisionistische,contra-revolutionaire prietpraat meer'6.Verder

Thechtte hijallœn belang aan grote ondernemingen,hij deed de kleine
plaatselijkebdrijvensluitenom truststevormennaarkapitalistischmodel';
hijwildedeindustrieopdeleninverticale,van elkaargescheiden takken en
dan œ ntraliseren in één m achtige organisatie,zonderrekening te houden
metdeplaatselijkemogelijkhd en.Daa- eewasmeerinhetgd ing dan de
organisatie van de industrie; ook een politiek beginsel: de verhouding
namelijktussenhetcentralegezagendelokaleautoriteiten;bovendien werd

daarmeeeen bepaaldekeuzegH aanin deverschillendeconcretemogelijkhd en van œn gecentraliseerde plaificering.

fLioeTsjao-Tsji,Po I-Po en hun agenten trachtten metalle middelen Mao's
principebetreffende de verhoudingen tussen centraalen lokaalgezag te sabo-

teren.Enerzijds saboteerden zij de socialistische planeconomie en streefden
naareen kapitalistische liberalisering;anderzijdsverstikten zijhetplaatselijke
initiatief, wilden kapitalistische trusts oprichten, in een vergeefse poging om

3 De officiële teksten volgen altijd hetzelfde stereotiepe sch- a: 1) een algemene

bewerin!eneenvaagzegebulletin,pluseenvemijzingnaardeleervanMao;2)een

opsommlng van de dwalingen van de tegenstander (bijna zoalsin de scholastiek);
3)dekritiek van de arbeidersbeweging;4)concretevoorbeelden;5)verklaring van
vertrouwen in de weldaden en het succ% van de Proletarische Revolutie.
4 In 1949,bijhet ontstaan van de Volksrepubliek,had men nog een zekere plaats
gelaten aan het kapitalism e.Gn het belang van de nationale K onom ie en van de
arbeidersklasse moden we de kapitalistischeprivé econoM eabsoluutgeen te strenge

beperklngen opleggen,maarhaartotop zekere hoogtedevrijeloop laten,zodatze
zich kan ontm 'kkelen in hetkadervan de econom ische planning van de Volksrepu-

bliek'(Verslag van Mao Tse Toeng,7e Congresvan de Chinese Communistische
Partij,5-13maart1949).ln werkelijkheid werden deprivé ondememingen spoedig
gesocialiseerd.

5 Sovjet-expertsen technicihebben deCMneseeconomieen industriëleontwikkeling
geholm nvanafhetbegin van deVolksrepubliek,vooralvoorhetEersteVijfjarenplan
(1953-1958).Zijverhe
'ten China in juli 1960.In 1961,na de mislukking van de
Grote Sprong Voomit,neo tLioe Tsjao-n jideleiding over hetland en geeftde
economie een nieuwe impuls.Po I-Po isminister voorindustrie.

6 Pékîn lnformatlon,20 april1970.
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gedaan te m aken m etde socialistische econom ie en hetkapitalism e te herstellen'.

Een nog fundamentelerverwijtis,datLioeen zijn aanhang nietdevoorrang gaven aan de proletarischepolitiek in hetindustriële beheer:

<
Derevisionisten hebben van hetperfidevertrek van deSovjetrenegaten,van
de ernstigetegenslagen in de landbouw en de tijdelijke moeilijkheden in de
industrie geprofiteerd om ...een revisionistische regeling op te dringen.D e

socialistische industriële bedrijven waren slechts ddeconomische organisaties'',
slechts <<produktie-eenheden''.Zo werd de verbeten klassenstrijd die in de
bedrijven woedde,opzettelijk genegeerd * in plaats van voorrang te geven
aan de proletarische politiek'.

Uitœn tekstalsdezeblijkt,naarwelkepunten vooraldeaandachtvan de
Revolutiemoetgaan:voorrang van depolitiek op de economie,deleidende

ro1van dePartij,hetbelang van demassabeweging,hetvoortbestaan van
deklassenstrijd zelfsin degesocialiseerdebM rijven.
H etChartervJa Anshan
Alssymboolvoorde Proletarische Culturele Revolutieinzake hetindustri-

elebeleidishetChartervan Mar itogorsk sindsenigetijd vervangen door
hetChartervan Anshan.DoorM ao geproclam eerd op 22 maart1960,maar

blijkbaarnooitgepubliceerd,beginnen de officiële bronnen erpaszeven
jaarlater,vanaf1967,voortdurend naarteve- ijzen.
1In 1958,tijdensdeGroteSprongVooruit,hadden dearbeidersvan hetstaalbedrijfin Ashan,geschaardachterhetrodevaandelvan deleervan Mao Tse
Toeng en gedreven doorderevolutionaire durfom zelftedenken en te hande-

len,zonderversagen hetrevisionistische beheerin hetbedrijfbestreden.Zij

gaven devoorrang aan depolitiek,brachten de massa krachtig in beweginj,
voerden vele technische vernieuwingen in,realiseerden een technische revolutle
en boekten m erkwaardige resultaten.Toen m aakte Voorzitter M ao de balans
op van de creatieve inspaM ingen van de Chinese arbeidersklasse en proclameerde het Charter van Anshan'.

Devijfgrondbeginselen vanhetCharterzijndevolgende:
Eerste beginsel:Overalmoetdepolitiek de voorrang krijgen.dZo wordt
alles geleid door de leer van M ao'.Ditis een van de hoofdideeën van de

CultureleRevolutie.Nooitmaghetœonomismedeoverhand krijgen.
Eldeologieenpolitiek geven deleiding;zijzijn dezielvan alles.De geringste

verzwakking in onze ideologische en politieke arbeid brengtonze econom ische
en technische arbeid op de slechte weg'.

<Revolutievoeren en deproduktiebevorderen iseen volkomen juistbeginsel.
H et bepaak concreet de verhouding tussen revolutie en produktie,geest en
m aterie,econom ischebovenbouw en onderbouw'.
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<D e m assa wapenen m et de leervan M ao,voortdurend de ideologische revolutionering bevorderen,datishetwezen van de politiek,de kern van de zaak,een
fundam entelegarantietegen hetopkom en van hetrevisionisme en deterugkeer
van het kapitalism e'.

Fwee#ebeginsel.lndeleidingv= #esoddistischebedrijvenmoetdePartij
een sterkere rolspelen.DePartijisdespreekbuisvan hetproletariaaten
zijnmacht.Klederepogingom deleidendero1van dePartijin debd rijven
te verzwakken ofteverhinderen,iseen zware uitdaging van de bourgeoisie
aan hetproletariaat'.Ditprincipeisgerichttegen detechnocratischem acht,
die van dedirecteur.In steden,regio's,grote industriële centra worden de
vroegere administratieve structuren vervangen door Revolutionaire Comi-

té's,diesteunen op dedri&enheid:revolutionairekaders,Bevrijdingsleger,
derevolutionairemassa.In degrotebd rijven zijn erindieComité'saltijd
lM en van hetVolksleger.Daarbuiten bestaan ze m eestal alleen uit afge-

vaardigdenvan dearbddersen detechnicienkaderlM en van dePartij;zij
hangen af van het Revolutionaire Comité van de stad,het districtof de

provincie.HetComité staatboven dedirecteurvan hetbdrijf.Ditvolgt
logisch uitheteerste beginsel.
Der#e beginsel. De PCXJJ moet krk htig in beweging worden gebrk ht.

Immers,fhetvolk,alleen hetvolkisdedrijvendekrachtdiewereldgeschiedenis maakt'.

<Derevolutionaire massabeweging moeteen bewuste actiezijn van de volksmassa'sdie,onderdeleidingvanMao'sleer,maatschappijennatuuromvormen
en hun subjectieve wereld een andere gestalte geven;geestwordtomgezet in
materie,materiein geest.Alleena1swijhelemaalop dearbeidersmassasteunen
en brede m assabewegingen op gang brengen,kan de socialistische revolutie ten

volledoorgevoerdwordenin hetbeheervandebedrijven enkan hetsocialisme
opgebouwd worden volgens de principes:kwantiteit,snelheid,kwaliteit,zuinigheid'.

ln de industrie heerstechter enige terughoudendheid tegenover zulkem as-

sabewe#ngen:zijdreigen de produktieaanvankelijk in de warte sturen.
M ao daarentegen:

tNogaltijdzijn erkameradendieweigeren in deindustriegrotemassabewegingenop gangtebrengen.Datdruistin tegen alleregels,zeggenzij;datisgoed
voordelandbouwbevolkingofvoordepartisanenstrijd.Maarzijvergissenzich'.
H etdoelvan de massabeweging is:creatieve en produktieve krachten losm aken,de m assa vertrouwen schenken in eigen kracht,haar helpen origi-

nelewegen tevinden,aangepastaan nationale en plaatselijke omstandigheden:<W ijmoeten1osgeraken uitbuitenlandseformulesenindeindustriele ontwikkeling œ n eigen weg inslaan'. Voortdurend kom en dc elfde

slogansterug:thard strijden',dop eigen krachtbouwen'.Erwordteen be-
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roep gedaan op het nationale gevoel,maar tevens op de overtuiging dat
daarm ee een dienstwordtbewezen aan de hele mensheid.
<Op politiek vlak heeft het Chinese proletariaat de decadente westerse bour-

geoisieallangverslagen;hetza1zeook verslaan op wetenschappelijk en technisch gebied eneengroterebijdrageleveren aan demensheid'.

Inwerkelijkheid zijndezeformulesnietallemaalzonieuw.lneendocument
dat ten grondslag lag aan het industriebeleid in de periode 1961-1965,

schreefdenu verfoeide Po I-Po reH s:<steunen wijvoordeopbouw van
een socialistischeindustrieop eigen krachtofop buitenlandse hulp? W ij
houden onsstriktaan hetbeginsel:steunen op onszelf'T.
W erde beginsel.De ke er.
smoeten deelnemen aan de produktie-arbdd,de
r :euerx
çaan hetbeheer.Ermoeteen nx we samenwerking komen tussen
kaders,arbeiders en technici.Hetprincipe wilde scheiding tussen theorie

en realisatie,tussen kennisen praktijk wegwerken,maarook voorkomen
dat nieuwe sociale hiërarchieën ontstaan vanuit de verscheiden functies.

Ookditprincipelijktnietzonieuw tenopzichtevandetijdvanLioeTsjaoTsji.In hetzojuistgenoemdedocumentover<desocialistischeindustrialisatie'verklaardePo I-Po ook a1:

<Dekadersmoeten deelnemenaan deproduktie-arbeid,zo blijven zijgewone
arbeiders,genieten zijgeenprivilegesenzonderenzich nietafvan demassa.
Zoblijven zijin nauw contactmetderealiteitvan deproduktie.. blijven zich
bewustvan deconcrete problem en en kunnen dieoplossen in samenspraak m et

demassa.Zowordendebureaucratischeen subjectievefouten voorkomen die
voortspruiten uitdevervreem ding van derealiteit.De arbeidersvan hun kant

moetenvooreendeelparticiperen inhetdagelijkseproduktiebeleid.Zokrijgen
zijmeerverantwoordelijkheidszin a1smeestersvanhetland;huninitiatiefkrijgt
devrijeloopenzerakenvertrouwdmetdekunstvanhetbeheer'.

Op enkelenuancesnaschijnternietveelverschiltezijntussendezeverklaring van 1963 en 'tvierdebeginselvan Anshan.Ditbeginselgeldtoverigens
ook buiten deindustrie:alle studenten moeten ook arbeiden,in de industrie
ofin de landbouw,samen metde massa.Hetprincipe gaatnog verder:de
studenten m oeten voortaan gerecruteerd worden onderarbeiders,boeren en

soldaten;arbeiderszullen onderwijzen aan deuniversiteiten om zo tewerken aan de revolutionaire hervorming van de universiteit en de wederopvoedingvan deintellectuelen.Tegel
ijkertijd worden debedrijven ertoeaangespoord zelfhun technicien kaderstevormen uitdearbeidersrangen door

hetoprichten van scholen bijdebedrijven8.Omgekeerd zetten lagere en
middelbarescholenkleinebedrijfjesop,waardeleerlingen theorieen prak7 Id.,28 okt.1963.
8 Id.,7 aug.1971.
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tijklerencombinerenengoederenvoordeStaatproduceren,waardoordeze
de kosten van de scholen beduidend kan drukkeng.

Vijfde beginsel.Technische vernieuwingen moeten aangemoedigd en met
krachtmoetde technischerevolutiedoorgevoerd worden.Ditprincipe vindt

zijn toepassingin œn massabeweging dieop allenivous,maarvooralaan
de basis,totinitiatiefen creativiteitm oetalnzetten.Hetkom terop aan,de
oude produkten,die buitenlandsem odellen kopieerden,te vervangen door
eigen Chinese produkten:kleiner,lichter,efficiënter en eenvoudiger van
structuur.

Ditdrevolutionaire'principeiseigenlijk een klassiekestelregelin deindustriëleontwikkelingvan een grootlanddatsnelzijn technologischeautonom iewilveroveren.Originelerisdeinspanning diegevraagd wordtom oude

en buitenlandsemachinerieën om tebouwenen,somsdoorkleinewijzigingen,hun capaciteittevergroten.Een typisch geval,data1svoorbeeld wordt
gesteld:

<Langetijdwashetregelenindeogenvansommigebourgeoistechniciwasdie
regeltaboe:fd
hetverbruikvan degeneratorenmagnooithogerzijndandedoor
de fabriku t vastgestelde lim iet''.D e arbeiders van de warm tekrachtcentrale

vanTsjeklatsjoeangweigerden datdogma blindelingstevolgen,vooralomdat
hettaboe wasverklaard.N a veelsam enspraak,onderzoek en proefnemingen

zijn zij erin geslaagd te bewijzen datde voorgeschreven capaciteitniet de
uiterste limietwas.Zi
jhebben de buitenlandse machines omgebouwd en de
energieproduktie met50% verhoogd'
lo.

Wetenschappel#konderzoek
Bijhetbegnselvan de technischevernieuwinghoortdebeleidslijn inzake
hetwetenschappelijk onderzoek.Deofficiëlepositie werd,weeruitgaande
van een kriuek op hetbeleidvan LioeTsjao-Tsji,doorLiTsoe-Kwangals
volgtsamengevat:

<Om hetkapitalisme teherstellen,hebben LioeTsjao-Tsji,die renegaat,die
agentvan devijand,dieverradervanderbeidersklasse,en zijn aanhangersin
dekringenvanwetenschapentechniekvanhetwetenschappelijkonderzoekeen
ttmysterie''gemaakteneent'geprivilegieerd domein''.Zijhebbenftburchtenvan
wetenschap''opgerichten daarde onderzoekersin opgesloten ...Deze academ ischeaanpak heeftde ontwikkeling vu de wetenschap zwaarin de weg gestaan.

Hoemoeten wijhetonderzoek aanpakken wlnneerwijbeschikken overeen
sœialistischebasis?Heelhd werkvan dePartijsteuntop demamu.Dekennis
van demensspruitvoortuitzijnsocialepraktijk.Hetwetenschappelijk onder9 Id.van 25 januari 1971 ve= eldt datin Peking 250 middelbare en 3* lagere
scholen kldne bedrijfjeshebben opgezet.
10 Id.
,4 jan.1971.
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zoek mag nietlosgemaaktworden van de massa...W etenschappelijk werk
m oetde revolutionairem assadienen en nietalleen een m inderheid.H etweten-

schappelijk onderzoekmoetin deeersteplaatsverrichtworden doorderevolutionairen,arbeiders,boeren en soldaten,en mag niethetmonopolie zijn van
enkele expertsofgenieën @ Wij,wetenschappelijke arbeiders,moeten het
bourgeois-wereldbeeld verwerpen, dat ons vervreem dt van de m assa en het

wetenschappelijkonderzoeklaatverlopenlangsdewegvan dtthesis-onderzoek

thesis'' De proletarische wereldopvatting brengt ons tot solidariteit m et de
arbeiders en boeren en leert ons werken volgens de m aterialistische m ethode:

-

<dpraktijk - kennis- praktijk''...'11.
Zo hebben arbeiders en boeren ieen grote beweging voorhetwetenschap-

pelijkonderzoek opgezet,diekrachtigvooruitgaatenuitstekenderesultaten
oplevert'.Arbeiders-uitvindersworden geprezen.H etmeestwordtverwezen

naarhetvoorbeeld vanhetgeologischonderzoek en depetroleum-en mijnprospectie.Eris hetgevalvan hetpetroleum veld van Taking;datvan de

steenkoolmijnen ten zuiden van de Jangtse.V6ôr de Culturele Revolutie
werden dnaar eeuwenoude gewoonte' de steenkolen aangevoerd uit het
Noorden.
tEen blind geloofhechtend aan deabsurditeitdiedoordeim perialisten voorde
Bevrijdingwasverspreiden volgenswelkeergeen steenkolen waren te vinden

tenzuidenvandeJangtse,proclameerdedeaartsverraderLioeTsjao-Tsji,toen
erdaartoch steenkoolwerdgevonden,datdiemijnennietrendabelwaren:Tfhet

wasvoordeliger kolen te kopen dan zelf te ontginnen''...D e Revolutionaire
Comité'svan hetZuiden hebben de volksmassa gemobiliseerd om op zoek te

gaan naar steenkoollagen.Op aanwijzingen van een arme oude boer in de
provincie Tsjekiang hebben zijeen zeer rijke laag lignietontdektvan hoge
kwaliteit.Binnenkortworden in diestreek,naastenkelegrotemijnen,duizenden kleine koolputten geopend'lz.

Taking,'
hetrodevaandelop hetindustriëlefront'
Naasthetstaalcomplex van Anshan wordta1s stichtend voorbeeld van de

industriële ontwikkeling vaak hetpetroleumbedrijf van Taking,China's
grootste olieleverancier,geciteerd.De exploitatie werd georganiseerd volgens de volgende beginselen:
tintegratievan de gecentraliseerde leiding in de m assabeweging, combinatievan

een hooggestemderevolutionairegeestmeteen striktwetenschappelijkehouding,toepassing van technische vernieuwingen om hetland op te bouw en m et
spaarzaamheid en toeleg'.
11 Ibid..

12 Id.
, 18 jan. 1971.Noteer weer de stereotiepe el- enten van het verhaal: de
dwalingen van de vroegere leiders;de onbevoegdheid van de experts tegenover de

wijsheidenkundevan demassa envan dea= eoudeboer;deleidngvan dePartij;
en natuurlijk hetsucces.
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M aarTakingheeftook aanleiding gegeven totandererichtlijnen van M ao
(dDerichtlijnvan 7mei1966'):
<Dearbeiderszullen zich vooralwijden aan de industriëleproduktie,zonder
evenwelna te laten zich ook militair,politiek en cultureelte vormen.Zij

m oeten ook deelnem en aan debewegingvan socialistischeopvoedingen kritiek

uitbrengenopdebourgeoisie.W aardeomstandigheden hettoelaten,zullenzij
ook in delandbouw en denevenbedrijvenwerken,naarhetvoorbeeldvan het
petrolmlmcom plex van Taking'.

H etexperiment,dateen aanvang nam in 1960,toen metde prospectie werd
begonnen,wasin 1966 uitgegroeid totœn prototype van industrieelbeleid.

He
tging dwarstegen de revisionistischebH oelingen van LioeTsjao-Tsji
@
m*
@nietalleen tweerlegden de arbeidersde absurde beweringen van dewes-

tersebourgeoisie,a1szou China arm aan petroleum zijn,maarzijtoonden
ook aan hoeabsurd dethesisvan LioeTsjao-Tsji,dierenegaat,dieagent
van devijand,dieverradervan dearbeidersklasse,was,volgenswelkehet
feitdatdearbeidersvan Takingook in delandbouw enin nevenbd rijven
werkten,indruiste tegen dettsociale arbeidsverdeling'''.
Sommigebuitenlandsewaarnem ersvinden hetvoorbeeld van Taking echter

nietovertuigend:dTerwijlzeluidruchtigiederpremiestelselblijven veroordelen,vergeten deleiderstezeggen dathetsuccesvan Takingjuisttedanken isaan de hoge lonen,zone-voordelen,hetgratisterbeschikking stellen

vanhuisvestingen publiekediensten(verwarming,gas,elektriciteit,vervoer,
baden,kappersl'l3.

Ontwikkeling vJakleîneIokalehe#r#vea
Ook op hetgebied van hetkleine bedrijfknooptde Culturele Revolutie
opnieuw aan bijde ervaring van 1958-1960,die dgebroken werd door
LioeTsjao-Tsji.ln tegenstelling totLioeTsjao-Tsji,tdieeen blind geloof
hechtte aan grote ondernemingen naar buitenlands model en duizenden

kleine en middelgrote bd rijven deM sluiten,omdatdie zogenaamd niet
rendabelwaren en geen snelle ontwikkeling mogelijk maakten',wordtnu
weerhetbelang van de kleineen middelgrote bd rijven onderstreept.De
grote bedrijven 'bezorgen onze industrie hetgeraamte zonder welk het
onmogelijkzouzijninenkeletientallenjarenvanonsland een grotemoderneindustriëlemogendheid temaken',maarzijvergen een concentratievan
grondstoffen,moderne comm unicatiemiddelen,machinerieën,grote investe-

ringen en veeltijd.dDaarom kunnenwijvoorlopig slechtsœn beperktaanta1heelgrotebH rijven oprichten'.
13 Ch.J.-P.Brulé,Récentes courbes de l'économle chlnoise,in Prolet,décembre
1969 (speciaalmlmmeroverChina).
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H ierwordthetprincipe van M ao toegepast:<op twee benen lopen'ofhet

beginselvan de dgelijktijdigeontwikkeling'.Gelijktijdig moeten een grote,
nationale industrie en kleine,lokale,voorallichte industrieën worden uitgebouwd.<De zware industrie is de kern van onze econom ische opbouw.

M aartegelijkertijd moeten wijvolop aandachtgeven aan de ontwikkeling
van de landbouw en de lichte industrie'.

<Erzijn tweemanieren om dezware industrieuittebouwen.De enebestaat

erin de verwerkingsindustrie en de landbouw te ve- aarlozen ... De andere,
voorgestaan door M ao,geeft de voorrang aan verwerkingsindustrie en land-

bouw.A1sdietweeontwikkeld zijn,kunnen ze voorzien in de dagelijkse behoeften van de bevolking... Is de landbouw ontwikkeld, dan beschikt de
industrie over m eer grondstoffen en is er een m arktvoor haar produkten,m et
nam evoordievan de zware industrie;en deze heeftdan een stevigerbasis'l4.

In debeginfasevan de ontwikkeling van een achtergebleven land is diteen
klassiek probleem .De oplossing die er hier aan wordtgegeven,verwerpt
hetRussischemodel.M aaropnieuw valtte noteren datde reedsgeciteerde

verklaring van Po I-Po in 1963nietzoveelverschilde.Ook hijstelde drie
principesvoorop:landbouw,basis van de nationale economie;belang van
de zwareindustrie;krachtigeontwikkeling van de lichteindustrie.

Deontwikkeling van lokale,kleineen middelgrotebdrijven bid tta1van
voordelen.Ze zetde provincies ertoe aan,zelf te voorzien in hun eerste
behoeften,zodatlang en duur transport wordt vermd enls;ze bevordert
ook delandbouw (zorgtvoor meststoffen,elektriciteitvoorm mpen,trac-

toren,landbouwmachines).
tv oorzitter M ao heeft gezegd: de lokale administraties moeten ervoor zorgen

daterautonomeindustriesystemen ontstaan.W aarhetmogelijk is,moeten wij

relatief autonom e system en oprichten,aangepast aan de lokale om standigheden;eerstop hetniveau van de coördinatiezones,daarna op hetniveau van de
Provincies'l6.

Een gM ecentraliseerde streekindustrie stimuleertdewi
jsheid en hetinitiatiefvan dem assa.BHri
jfjeskunnen worden opgezetmetdemiddelen die
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geantwoord:tzijdie alleenheilzien in watgrootisen uithetbuitenland
komt,begrijpen nietdattechischevemieuwing alleen uitde praktijk kan
komen'.

De kleine bd rijven vergemakkelijken de industrialisering van sommige
14 Pékin Informatlon,27 okt.1969.
15 De tendensom de provincies autonoom te maken wathun bevoorrading betreft
beantwoordtmisschien ook aan de behoefte om ze beter te verdedigen in gevalvan,

oorlor.
16 Pe'kin Information,14 december1970.
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achtergebleven strekeninhetland,zoalsbijvoorbeeldTibet.Zebeantwoorden beteraan de lokale consumptiebehoeften.Er wordtbijvoorbeeld gewezen op de snelle ontwikkeling van een lokale auto-industrie.Allerlei

fabrieksgoederen (fietsen,naaimachines,horloges,transistors) komen in
iedersbereik tegen stabiele prijzen.<De koopkracht van hetvolk in de
steden stijgtvoortdurend,debankdeposito'snemen toe'l7.Ook detextielproduktiegaatgoed.Arbeidersen kadersvan detextielbedrijven gaan bij
deconsumenten vragenwatzijvan deprodukten vinden.
Evenwichttussen industrieen landbouw:stad en platteland moeten elkaar
aanvullen.De steden m oeten gdntegreerd worden in het platteland;land-

bouw indeonmiddellijkeomgevingvan destadmoetervoorzorgen datde
stad zelfkan instaan voorhaarbehoeften.Zo wordtde band tussen arbeiders en boeren versterkt.

Allehukbronnen moeten integraalwordenbenut
Allehulpbronnen van hetland moeten integraalen rationeelworden benut.

In zijn algemeenheid heeftditbeginselnatuurlijk nietsrevolutionairs.Het
wordtgehuldigd doorom heteven welk land dat,somsnaeen periodevan
slordigheid,hetmaximum ui
tzijn hulpbronnen wilhalen en geen enkel

bijproduktverloren laten gaan.M aarin Chinapasthetweerin deharde
strijd tussen <detweelijnen'en wordthetdusgezien alseen afwijzingvan
hetrevisionism e.

<Lioe Tsjao-Tsjien zijn agenten hielden de verschillende industrieën strikt
gescheiden;geen enkele industrie m ocht buiten haar eigen specifiek gebied

treden.In demijnbouw bijvoorbeeld hieldeen ijzermijn zichuitsluitend bezig
metijzer,zonder om tezien naar andere produkten.Zo werden nietalleen
kostbare grondstoffen verspild,m aar kregen ook vele nieuwe technieken geen
kans om te worden benut en verspreid'l8.

Hetbeginselvan de integralebenutting vindtzijn toepassing op drie niveaus.Hetuitgangspuntis,zoalsgewoonlijk,een (aloude) richtlijn van
M ao methetbijbehorendevoorbeeld:
'Onze grote leider,Voorzitter M ao,heeft allang geleden geleerd:een grote

onderneming zoalshetstaalbedrijfvan Woukan kan stapsgewijzeomgevormd

worden toteen fdkom binaf',datnietalleen een uiterstgevarieerd a= talstaal-

produkten levert,maareen deelvan zijn activiteitookwijdtaan mechaniek-,
chemie-en bouwbedrijf'
18.
Er moeten dus- zoalsin iedere geëvolueerde economie - grote gdntegreerdeen gH iversifieerde complexen worden opgericht:<kombinaten'.Dit
17 Id.,4 jan.1971.

18 Id., 8 febr. 1971.
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principe vormteen tegenwichttegen hetvorige,datkleine en m iddelgrote

bedrijven wildebevorderen en LioeTsjao-Tsjijuistverweetdathijalleen
aandachthad voor de grote ondernemingen.
dTussen de verschillende industrieën bestaan er geen definitieve barrières.D e
verbetering van de produktietechnieken en de steedstoenem ende behoeften van

deStaatmakendatdebedrijveneensteedsbredergammavanproduktenzullen
ontwikkelen...Denatuurlijkehulpbronnenkunnennooitten vollebenutworden a1smen slechtséén produktvervaardigt'ls.

Op een tweede niveau leerthetbeginselvan de integralebenutting,datde

bijprodukten gebruiktmoeten worden,afvalstoffen gerecupereerd,residus
gevaloriseerd,versleten machinerieën opgeknapt.Hetvolk wordtdaartoe
opgevoed,aan dehand van concrete voorbeelden.Som sgaatheterom ,wat

schadelijkisom tezetteninietsnuttigs.Zokomtook hetprobleem vande
milieuvervuiling ter sprake'
.
iM ilieuvervuiling schaadtnietalleen de gezondheid van dem ensm aar vernietigtook denatuur. .W atgedaan m etde afvalstoffen van deindustrie?D atis
op hetogenblik een grootprobleem in de wereld,vooralin de kapitalistische

wereld,waarallesbeheerstwordtdoorprofijt.In Chinaishetprobleem nu in
studie en de industriespantzich in om devervuiling in de hand tehouden en
de afvalstoffen te recupereren om ze te gebruiken'l8.

Op een derdeniveauwordthetprincipeuitgebreidtotallenatuurlijkehulpbronnen.

iDeobjectievemogelijkhedenvoorhetbenuttenvan dehulpbronnenzijn onbegrensd.De kennisvan de natuur,kennis die evolueertvan hetrijk van de
noodwendigheidnaarhetrijk van devrijheid,iseveneensonbegrensd.Erzijn
in de wereld nog dingen die onbekend en onbenutzijn,maarnietsdatniet
gekend ofbenutkan worden'.- fHetsocialisme heeftnietalleen de arbeiders

en de produktiemiddelenbevrijd,maar ook denatuur,die deoudemaatschappijnietinstaatwastebenutten'lS.

Hetprincipevan de integralebenuttingvan alle mogelijkheden houdtnatuurlijk directverband methetoudeM ao-beginselvan spaarzaamheid en
vlijt.
<spaarzaamheid iseen van de grondbeginselen van een socialistische economie.

Chinaiseengrootland,maarhetisnogzeerarm ;willenwijChinawelvarend
maken,danza1daarmeeeenperiodevan enigetientallenjarengemoeidzijn.En
zelfsoverenigetientallen jaren zullen wijhetbeginselvan zuinigheid en vlijt
nog moeten toepassen'.- <In een burgermaatschappijmeentmen te mogen

verspillen.M aar in de proletarische opvatting isverspilling een m isdaad'lg.

Datzijn de motivaties voor de ontwikkeling van de produktie,waarbij
steedsherinnerd wordtaan hetbelang van de m litiek en de grote socialistische sam enwerking:

19 LioeTsjao-Tsjiwordtverweten dathijop onverantwoordewijzestocksaanlegde.
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<D epolitiekearbeid isvan levensbelang voorheelonze economischearbeid'.<D e krachtige ontwikkeling van een brede socialistische snm enwerking sinds
1970 iseen nieuw,uiterstbelangrijk elementop ons industriële front.Overal

moeten alleplaatselijkekrachten - produktie-eenheden,instellingenvoorwetenschappelijkonderzoek,scholen,zonderonderscheidvanbezigheidenzonder
mechanische opsplitsing van hetwerk - gebundeld worden onderde éne leiding van hetylaatselijke Revolutionaire Comité...De brede socialistische

samenwerkinglseen bewijsvan deabsolutesuperioriteitvan hetsxialistische
regl
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V ormen deze beginselen van de Culturele Revoluue een nieuw modelvan

industrialisering? Sommige waarnemerszeggen ja21.Afgezien van debereikte resultaten,waarvan wijweinig metzekerheid weten,lijken mijde
principes,zoalszeuitde teksten aftelezen zijn,nietaltijd even ori#neel.
ConstantZtde zorg voor,om een directverband te leggen tussen de opbouw van de industrie en hetdenken van M ao.M aar het verschilmetde

ideeënvan deleidersuitdevorigeperiodelijktmijnieterggroot.Vaak
gaathettrouwensgewoon om regelswaaraan om heteven welkeeconomie
in ontwikkeling zich houdt.In de meeste gevallen wordtChina geconfron-

teerdmetjuistdezelfdeproblemenenoptiesalsiderontwikkelingsland,zij
hetdan in grotere om vang:verhouding tussen groeivan industrie en van
landbouw,aandeelvan de zware industrie,keuze tussen moderne technieken en meerprimitieve methoden,aantrekken ofafwi
jzenvan buitenlandse
hulp,decentralisatie ofontwikkeling rond groeipolen .. . Uitnoodzaak en

uitnationaalgevoelheeftChina hetSovjet-modelafgewezen en - misschien tevlug - de nadelen en de prijservan aan dekaak gesteld.Het
verwerpt ook de m oderne beheersvormen die steunen op technische bekwaamheid en rationeelm anagement.
Origineelin China is de rigoureuze toepassing van de marxistisch-leninistisch-m aoistische ideologie op de industriële ontwikkeling.En ook een

diepgeworteld nationalistisch gevoel.A1wijsthetalleonderscheid aftussen
kleine,middelgrote,grote en super-grotelanden,op kortetijd wilChina
voordewereld verschijnen a1seen grote industriële macht,die de ander
inhaalten voorbijstreeft.De zegebulletinsen devervoering van demassa
naaraanleiding van deatoom experim enten en hetlanceren van een eerste

satellietzijn tekenendienietbedriegen.

20 Pékin Information,4 jan.1971.

21 B.v.M aria-Antoinetta M acdoccM,in D ela Chine,1971.
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Europese tourd'horizon

EDie Sowjetshaben sich jetzteine Drei-Feind-Theorie zurechtgelegt,bei
der China Gegner Numm er eins ist,Grossbritannien plus die Vereinigten
Staten sind Num mer zweiund IsraelNum mer drei'l.In overeenstemming
m etdeze theorieisdeeerstezorgvan M oskou 'tspookbeeldvan 'n ChineesAm erikaanseomsingeling,ondanksde spectaculaireuitbreiding van deSov-

jetinvloed in Zuid-Aziëten gevolgevan de verovering van Oost-pakistan
doordeIndiasestrijdkrachtenz.Om datteneutraliseren zijn de Sovjetleidersbegonnen derelatiesaan hun W estflank te normaliseren.Anderzijds
gaven zijveelaandachtaan hetvoorkomen van een Chinees-Amerikaanse
toenadering en aan hetverkrijgen van daartegenoverstaandevoordelen in
W est-Europa.Tegelijkertijd worden pogingen ondernomen om de heerschappijvandeSovjet-uniein Centraalen Oost-Europa dfiiralleEventualitsten gegen Zedallund Unterhölung'te verzekeren3.

Debesteverzekeringvan deconsolidatievanhetSovjetblok,beterdan œn
nauwelijksteverwezenlijken ideologischeen politieke afpenzing,iser in
gelegen hetm litieke en militaire evenwicht op hetcontinent,door middel
van vastlegging van de statusquo in CentraalEuropa en dooreen spoedig

bijeenroepenvan eenpan-Europeseconferentieinzakeveiligheidensamenwerking,ten gunste van de Sovjet-unie te wijzigen.Noch de Verenigde
Staten noch de Volksrepubliek China zijn in staatom op een dergelijke
ontwikkeling, althans voorlopig, invloed uit te oefenen. Omdat wat als
ddinitiefuiteenvallen van de Russisch-chinese alliantie door de inleiding
van de driehoeksdiplomatie was begonnen,niet alleen tot ibetrëchlchen
russischen Gelëndegewinnen'in enige vroeger neutrale landen had geleid,

maartegelijkertijd (im Geflechtderwestlichen Bundnisse starke Desinte1 Cf.N eue ZûrcherZeitung,25 december 1971.

2Watechtervermedenhadkunnenwordenindien deinvloeden hetgeM!vande

Verenigde Staten ervoorhadden gezorgd dat Moejiboer Rachman wasvrjgelaten,
aldus prem ier Gandhiin haar brief aan presidentNixon.
3 Cf.Neue Zûrcher Zeitung,18 decem ber 1971.
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grationskrëftehatfreigesetzt,die sich,ausgehend vom pmerikanischen Zentrum ,uberallspurbar machen'i.

Frankr#ken deEuropeseveiligheidsconjerentie
DeRussen wetenzeerwelwaarheenzijwillen,hetgeenbetekentdatdetijd
nietwerktin hetvoordeelvan hetW esten.

Daarom moeten de W esteuropeseregeringen metde Sovjet-unie en haar
bondgenoten onderhandelen over een Europese regeling voordat het te
flaat'wordt.
Hetvertrouwelijke persoonlijke contacttussen Am erikaanse en Europese
politieke leiders bestaatnietm eer en si
nds Amerika zijn eigen nationale
spelisgaan spelen begint de ene na de andere NATo-partner te denken

dathijditvoorbeeld moetvolgen.IndiendeVerenigdeStatennietsondernemen om hetcementvan de NATO te verstevigen,wordtde alliantie van

binnenuitdoorcentrifugalekrachten bedreigds.TegelijkertijdblijftdeSovjet-unie streven naar hetvertrek van de Amerikaanse strijdkrachten uit
W est-Europa.Zouden de Verenigde Staten a1sstrategische steunpilaaruit-

vallen,danzou Moskoudefpacificatie'vanW est-Europagemakkelijkkunnen verwezenlijken.
HiervoorstaandeSovjet-uniedrieinstrumententerbeschikking.Heteerste
isdewd erzijdseevenwichtigeverminderingvanstrijdkrachten.Hettweede
isdeEuropese veiligheidsconferentie.Hetderde elementdateen eventuele

Sovjethegemoniekan bevorderen,zijn de SAlx -besprekingen.Aangezien
deVerenigdeStaten noch de Sovjet-uniekunnen afzien van hun atoomwapens,kunnen zijhoogstenseen atomairewam nstilstand bereiken door
overeen te komen deze wapensnooitte gebruiken.DaardoorverliestW estEuropa de bescherming van deatom aireafschrikkingB.
President de Gaulle had een Europese veiligheidscod erentie in beginsel
aanvaard,onder voorwaarde echter dat slechts Eurom se landen zouden
deelnem en.Intussen heeftzelfs M oskou toegestem d in de deelneming van

deNoordamerikaanseNATo-partnersen isook Parijsdaarmee akkoord
gegaan.Volgensministervan defensie Debré in zijn toespraak voor het
flnstitutdes hautes étudesde défense nationale'heeftpresidentde Gaulle
nimmer de terugtrekking van de Am erikaanse troepen geëist. In de jaren

1966totenmet1968,vooralnazijnbezoekaandeSovjet-unie,meendede
GaulledatdedétentemetMoskou red swasontstaan en toen had hijeen
Am erikaanse aftochtgaarne op de koop toe genomen.M éér nog dan de
4 Geciteerd 1 :K .M ehnert,Das grosse Dreieck,Stuttgart,1971.
5 Aldus C.L.Salzberger in InternatîonalHerald Tribune, 13 decem ber 1971.

6 Cf.FrankfurterAllgemeineZeitung,4 december1971.
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bezetting van Tsjechoslowakije(t
accidentdeparcours')hebben deonlusten
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ge
durende de maanden meien juni1968
in Parijs
presidentde Gaulle ontnuchterd7.
Onder presidentPompidou isde Franse houding ten opzichtevan deVerenigdeStaten veranderd.ln Parijswordtopenlijk verklaard datmen het

aanblijven van voldoende Amerikaanse strijdkrachten in W est-Europa
wenstom een eventuele agressie afte schrikken.Daarom toontPompidou
meerbereidheid dan presidentdeGaulleom een Europeseconferentieinzake veiligheid en samenwerking tot toets te m aken van de goede wil aan

SovjetzijdetotontspanninginEuropa.Depresidentpreciseerdezijn opvattingen tijdenseen officieelbezoek aan M oskou in oktober 1970 en lietin
hetFrans-Russischegemeenschappelijk slotcommuniquéopnemen dateen
zorgvuldig voorbereide pan-Europese conferentie inzake veiligheid en sam enwerkingbuiten hetkadervan deblokpolitiek totontspanning in Europa

zou bijdragen.W atbetreftdesamenwerltingtussenFrankrijk en deSovjetUnie heeftPompidou op 6 oktober 1970 in M oskou verklaard datde poli-

tieke samenwerking zo ver ontwikkeld za1worden datzijeen bepalend
elementvandeveiligheid vanEuropawordt.W ederzijdseIinterpénétration'
za1een authentiek Europeesgevoeldoen ontstaan en volgenshem zijn veiliglzeid en samenwerking niette scheidens.
Sedert 1947 zi
jn vrede en veiligheid in Europa gefundeerd geweestop de
verdeling van hetcontinent.De Gaulle was tegen de deling van Europa,

omdatdie de dubbele hegemonie van de Sovjet-unie en de Verenigde
Statenimpliceerde.Aan beidezijden van descheidslijn in Europa ontwikkelden zich twee blokken van verschillende economische en sociale struc-

tuur.Aanvaardingvandejuridischeenmoreleconsecratievan deterritorialeen politiekestatusquo,zoalsdie uitdetweM ewereldoorlog naarvoren

wasgekomen,hetBerlijn-akkoorden dequasi-erkenningdoorBonnvande
D.D.R.m arkeren heteindevan een ontwikkeling.
De Verenigde Staten,a1sgaranderende mogendheid van de W esteuropese
veiligheid,behoortals volledig gerechtigde aan depan-Europese conferentie inzake veiligheid en samenwerking deel te nemen,zonder echter a1s

woordvoerdervan deNATo-landen op tetreden,evenmin a1sde SovjetUnievan deW arschaupactstaten.Dooreendergelijkeformuleringprobeert
men in ParijsdeSovjetdruk op degeslotenheid van hetW esten,diezeker
za1toenemen naarm atede Europese Veiligheidsconferentie nader kom t,te

neutraliseren en tevenstevoorkomen datMoskou daarvan profijtza1trekken om zijn hegemonieinOost-Europa teversterken.
M inisterSchumann en zijn naaste medewerkersconcludeerden na afloop
7 Cf.Neue Zûrcher Zeitung, 10 december 1971.
8 Cf.Neue Zûrcher Zeitung,9 oktober 1970.
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van hun bezoeken aan Boedapesten Sofia datin dezehoofdsteden overhet

algemeen wordtgeconstateerd datdezgn.Berlijn-voorwaardevan deNATO na de totstandkoming van hetvier-mogendhedenakkoord is vervuld.
Daarom mœ nt men in politieke kringen dat geen andere voorwaarden
moeten worden gesteld.

Dattweemetde Sovjet-uniebevriende en gebonden landen zich hebben
aangeslotenbijdeFranseopvattingenmetbetrekkingtotdeprocedurevan
voorbereiding en de noodzaak om het accent meer op de intereuropese
sam enwerking te leggen,beantwoordtaan depreoccupatiesvan vele Euro-

peselanden;metnamedekleinelanden,diehun onafhankelijkheid tegenover de grote mogendheden willen vermeerderen zonder daaraan uitdrukking tekunnen gevenin een Europa waarop deenorme politieke en militai-

re machtvan deSovjet-unie en heteconomische gewichtvan de Bondsrepubliek drukkeng.
Opvallend wasde openharti
gheid waarmee Pompidou sprak op zijn persconferentie van 23 september over de econom ische superioriteit van de

Bondsrepubliek overFrankrijken hetdaardoorveroorzaakteintereuropese
evenwichtsprobleem. De industriële produktie van de Bondsrepubliek is
50% hogerdan dievan Frankrijk,m aar Pompidou legde erde nadruk op
datFrankrijkbinnen 10jaarzijn achterstand doormiddelvan een verdub-

beling van zijn industriële produktie za1hebben ingehaald.Zolang moet
Groot-Brittannië alsnoodzakelijk tegenwichttegen de overheersende economische macht van de Bondsrepubliek fungeren.
Engelands toetrM ing totde E.E.G.heefthetinterne evenwichtsprobleem
van Europa opgelost. Dat de continentaal-Karolingische structuur niet

evenwichtig was,had zich reeds sinds geruime tijd gemanifesteerd,voor
heteerstin hetbegin van dejaren zestig,toen de kleinereW esteuropese
landen zich door de Duits-Franse samenwerking benadeeld voelden,later

in de nietminderduidelijkebd enkingen van Frankrijk zelftegenoverde
economische en politieke KGewichtszunahme'van de Bondsrepubliek.M en

kanernauwelijksaantwijfelendathetnietop delaatsteplaatsdezebedenking isgeweestdieHeath bijPompidou tjene Tiirgeöffnethaben,diede
Gaulle voor M acM illan zugeschlagen hatte'.Devraag nu is of de uitbrei-

dingvan de E.E.G.deEuropesepolitiek dieimpulszalleveren welkezij
nodig heeftom in de globaletAuseinandersetzung zu bestehen und sich zur
Geltung zu bringen',zowelwat betrefthet herstel van een evenwichtige
verhouding ten opzichtevan deVerenigdeStaten a1sterhandhaving van de

Europese belangen tegenover de hegemoniale tendensen van de SovjetU nielo.
9 Cf.Le M onde,14 september 1971.
10 Cf.N eue Zûrcher Zeitung,31 oktober 1971.
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Brezjnevsbezoek aanFrankr#k
De secretaris-generaalvan de C.P.S.U.diena 21augustus1968in hetW esten'neueBolschewisten-Angstweckte',volgtruim driejaarlatereen consequente politiek van <Ausgleich'methetW esten,waarvan degevolgen tvor
allem fi
irihn selbstundsein Land kaum absehbarsind'll.Leonid Brezjnev

volgdein 1960W orosjilow alsvoorzittervandeOppersteSovjetop.Nadat
hijbegrepenhad datChroesjtsjovspolitiekhetcommunistischepartij-apparaatdreigde teontwrichten,nam hijdeelaan hetcomplottegen detoenmaligepartij-en regeringsleider.
lnoktober1964volgdeBrezjnevChroesjtsjovopa1seerstesecretarisvande
C.P.S.U..Langzaam maarzeker plaatste hijpersoonlijke volgelingen op
sleutelpostenin allebelangrijkepartij-enstaatsorganen.Hijsteundedaarbij
op delegerleiding en de zgn.Oekraïense clan binnen de C.P.S.U..De con-

solidatievan zijn positiea1sprimusinterparesin hetpolitburo ging niet
zondertegenstand.lnjuli1966 trachttedePrawdaBrezjnevtotdeordete
roepen doorhem op hetcollegialiteitsbeginseltewijzen.In maarten april
1969 gingen geruchten dat de gematigde minister-president Kosygin zou

aftreden.M aar Brezjnev - vermoedelijk bijgestaan door de toenmalige
SlowaaksepartijleiderDr.Husak - wisteen openbreuk binnen hetpolitburo tussen de voorstanders van een radicale oplossing van de <kwestie-

Tsjechoslowakije'en Kosygin,diedevoorkeurheeftgegeven aaneen langzaam procesvangelijkschakeling,tevoorkomen.Tweejaarlaterverschœn
BrezjnevophetXXIVecongresvandeC.P.S.U.a1sdeonbetwistbareoverwinnaar.

Naaralle waarschijnlijkheid ishetnu Brezjnev diein laatste instantie de
binnen-en buitenlandsepolitiekebeslissingen neem t,overigensmeeralsde
m anager van een m am moet-concern dan a1s een dictator.Gedurende de

afgelopen tweejaarisgebleken datBrezjnev een staatsman van grootformaatgeworden isdie,gezien zijn enorme verantwoordelijkheid alsleider
van de op œ n na machtigste staatterwereld,op hetterrein van debinnenen buitenlandse politiek compromissen zoekt,voorzichtig manoeuvreerten

uiterstenvermijdt.Zowelop cultureela1sopeconomischterrein trachtdeze
m an van hetmidden een zeker evenwichttussen de conservatieven en de

progressieven in hetpolitieke-en maatschappelijke leven van de SovjetUnie te handhavenlz.
Naarm ate de politieke en ideologische campagne uithetOosten tegen het

Sovjetcommunismewerd aangewakkerd,heeftBrezjnevkrachtigergekozen
voor ontspanning methetW esten.Daarvoorontmoette hijeind oktober
11 Cf.Der Spîegel,13 december 1971,p.86.
12 Cf.Le Figaro,22 oktober 1971.
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1971Pompidou.DeFransepresidentsprakreH sbijdeontvangstvan ambassadeur Abrassimow in het Elysée op 6 oktober over het aanstaande

bezoek van Leonid Brezjnev en overdiensbeslissende aandeelin de totstandkomingvan hetvier-mogendhedenakkoord overBerlijnl3.
Sindszijn benoeming toteerstesecretarisvan deC.P.S.U.in oktober1964
brachtBrezjnev voor heteerstvan 25 toten met30 oktober 1971 een
staatsbezoek aan een W estelijk land.DatBrezjnev eerstParijsheeftbezocht,iseen aanwijzing datervoorhetKremlinveelaangelegen isom de
onafhankelijke Franse buitenlandse politiek,die tijdensde recentemonetaire crisistegenoverde Verenigde Staten doorParijsdui
delijk werd gedemonstreerd,teblijven steunen.Daarstaattegenoverdatsindsdelancering
van Brandtszelfbewuste fostpolitik'en de totstandkoming van de verdra-

gen van M oskou,W arschau en Berlijn,Frankrijk van minderbetekenis
voordeSovjet-unieisgewordendangedurendedejaren 1965tot1968nog
hetgevalwas.Toen isdeFransediplomatie a1sm akelaaropgetrd en voor

de Bondsrepubliek bijdepogingen van Bonn om debetrekkingen metde
socialistische landen te normaliseren.

Heteerste <tête-â-tête'tussen Brezjnev en Pompidou beperktezich tothet
uitwisselen van algem eenheden in dewereldpolitiek.Hetwas aan hetdiner

datdeFranseregeringdeleden van deSovjetdelegatiein hetGrand-Trianon te Versailles aanbood,dat de politieke problemen uitvoerig werden
behandeldo4.

Inzijn rH evoeringherinnerdePompidou ereerstaan dathetPresidentde
Gaulle wasgeweestdie deontspanning tussen Oosten W esta1seen nood-

zakelijke etappeop de weg naarbondgenootschap en samenwerking had
aangewezen.Pompidou bepleittedeeliminering van depolitiek van blokken

en in ditverband verklaardehij,dateen conferentieoverEuropeseveiligheid de grotehoop van onscontinentkan vormen.W atdeeliminering van

dezgn.blokpolitiekbetreft,hadvolgensdepresidentFrankrijk alhetgoede
voorbeeld gegeven doorzich uitdegdntegreerdeorganisatie van deNATO
terug te trekken;ook heteigen standpuntinzake Vietnam en hetM iddenOosten wees daarop.
Als de intern-Duitse besprekingen zullen leiden totde vestiging van normale betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de D.D.R.,za1 volgens

Pompidou delaatstehinderniszijn weggevallen voordevoorbereiding van
een Europeseveiligheidsconferentie.

In zijn antwoord noemde Brezjnev deFrans-Russischesamenwerking een
van debelangrijkstefactorenvanhetinternationaleleven.Vervolgensstelde
hijvastdaterbelangrijkeveranderingen inCentraalEuropahebbenplaats13 Cf.Neue Zûrcher Zeitung,22 oktober 1971.
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gevonden en deze ontwikkelingen accentueren de noodzaak tot spoedige

bijeenroepingvaneenpan-Europeseconferentieinzakeveiligheidensamenwerkingl4.
UithetfeitdatdeFrans-Russischebesprekingen op 26 oktoberveellanger
hebben gd uurd dan gepland wasen uitde vage formulering kan de con-

clusieworden getrokken,datPompidou en Brezjnev zekermoeitehebben
gedaan een gemeenschappelijk standpuntte vinden voortweeproblemen:
devaststellingvan een datum voordevoorbereidendebesprekingen van een
Europese veiligheidsconferentie en de vraag welk politiek docum ent het
slotcommuniqué zou vergezellen.

Ten aanzien van heteersteprobleenaheeftBrezjnev aangedrongen op de
gemeenschappelijke vaststelling van een datum.Pompidou herhaaldezijn
opvatting,datdemultilateralevoorbereidingbinnendekortstmogelijketijd
in H elsinkikan beginnen.M aardan dienen eerstdebesprekingen tussen de
Bondsrepubliek en deD.D.R.tehebben geleid totdevestigingvan normale
betrekkingen tussen de twee Duitslanden.W atbetreftdeze kwestie bestaat

dusgeenwezenlijk verschilvaninzichttussen Parijsen deandereNATOlanden.W athettweedeprobleem betreft,blevendeFransenbijhunweigering om een vriendschapsverdrag metde Sovjet-unie te tekenen.Uitde
formuleringvan dettussentijdse'gemeenschappelijkeverklaring kononder
andereworden geconcludeerddatPompidou ergeen twijfelaanheeftlaten
bestaan datFrankrijk deeluitmaaktvan hetW estelijk alliantiesysteemls.
Concreetvan aard waren de twee economische overeenkomsten die op 27
oktoberwerden gesloten.Heteerste verdrag,overde economische,technischeen industriële samenwerking,isvan algemeneaard en werd doorGis-

card d'Estaing en deSovjetministervan buitenlandse handel,Patolitsjew,
ondertekend.In zeven artikelen legt dit verdrag het kader vast van de

samenwerkingindekomendetienjaartussen Frankrijk en deSovjet-unie.
ZowelM oskou alsParijswillen langlopendecontracten bevorderen,vooral
bijdedeelnamevan Sovjetondernemingen aan deindustriëleuitbouw van
Frankrijk en bijde voorziening van Frankrijk metgrondstoffen.Vooral
gezien hetfeitdatFrankrijk zijn industriëleproduktiebinnen tien jaarwil
verdubbelen,ishetbelangrijk datdeconcrete uitvoering van ditverdrag
aan de permanente gemengde Frans-Russische comm issie za1worden toevertrouwd.
De twed e overeenkom st betreftde levering van materiaalen techi sche
diensten doorRenaultaan een tebouwen vrachtautofabriek langsde rivier
de Kama in de Oeral.Ditcontract,datgaatom een bedrag van circa een

miljard frank,werd doorde Sovjetministervan automobielbouw,Taras14 Cf.MagyarNemzet(Boedapest),26 oktober1971.
15 Cf.N.R.C.Handelsblad,27 oktober 1971.
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sow,en de president-directeur van de Renaultfabrieken, Pierre Dreyfus,
ondertekend.

R esultaten van deFrans-R ussische topbesprekingen

Brezjnev moestvan zijn eerstestaatsbezoek alspartijleiderin een westers
land concreteresultaten meenaarhuisbrengen,enerzijdsom zijn prestige
inhetKremlin tevergrotenen anderzijdsom deuitvoeringvan zijn op het
XXIVe congres van de C.P.S.U .gelanceerde vre esprogramma te verge-

makkelijken.WatdeverbeteringvandebetrekkingenmetFrankrijk betreft.
werden zijn collegae in hetKremlin naafloop van Brezjnevsbezoek aan
Parijszekernietteleurgesteld.W eliswaarslaagdeBrezjnevtijdenszijnlangdurige besprekingen metPompidou ernietin hetElyséete bewegen om een

vriendschapsverdragmetdeSovjet-unietesluiten datgemakkelijk a1strenversementdesalliances'geïnterpreteerd zou kunnen worden,doch in plaats
daarvan werd op 30 oktobereen docllmentover topsom ming van debegin-

selen'van de samenwerking tussen Frankrijk en de Sovjet-unie gepubliceerd.

Hettweededocumentwaseengemeenschappelijkeverklaring,diedeplaats
vanhetgebruikelijkeeindcommuniquéheeftingenomenl6.Uitditwerkstuk
betreffende de samenwerking tussen de beide landen komtnaar voren dat
ernietvoorzien isin de oprichting van een nieuw organism e.Daarentegen

zullen depolitiekecontacten tussen M oskou en Parijsvoortaannietalleen
op hetniveau van ministers,m aarook op datvan hoge ambtenaren worden
onderhoudeniT.

Eenvandebijherhalinggeuiteklachten van ParijswasdatdeFransçwens
totoverleg in hetraam van de Grote Vier over de crisisin hetM idden-

Oostendoortoedoen van deVerenigdeStatenen deSovjet-unievrijweleen
dode letterisgewordenl8.Vermoeelijk daarom heeftBrezjnev Zch akkoord verklaard metde formulering van de volgende paragraafwaarin de

samenwerking,tussenFrankrijkendeSovjet-uniewordtmogelijkgemaakt:
fzijzullen Zch ervoorinspannen,datin de gebid en waardevredeverstoord is,zo snelmogelijk een politieke regeling totstand komtin het
belang van de algem ene vrd e'.

In hetzeven pagina's tellende gemeenschappelijk communkué over het
verloop vandebesprekingenmod igden BrezjnevenPompidou deBondsrepubliek en de D.D.R.aan om œn intern-Duitsakkoord te sluiten,watde
weg zou om nen voordeuitvoering van devier-m ogendhd enoverœ nkomst
16 Cf.MagyarNemzet(Boedapest),31oktober 1971.
17 Cf.Népszabadsàg,31 oktober 1971.

18 Cf.Borba (Belgrado),27 oktober 1971.
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overBerlijn,deratificatiedoordeBondsdagvandeverdragenvan M oskou
en W arschau en hetplan voor een pan-Europese conferentie inzake veiligheid en samenwerking.Desecretaris-generaalvan de C.P.S.
U .en de Franse
presidentspraken tevensdehoop uitdatdezeveiligheidsconferentiein 1972

bijeengeroepen kan worden.Demultilateralevoorbereidingen van een dergelijke conferentieddienen tebeginnen zodraditmogelijk is'.
Zoalswerd verwacht,maaktdegemeenschappdijkeverklaring geen gewag
van hetprobleem van de wd erzijdse terugtrekking van strijdkrachten in
Eur0P&.

Com m entaren en conclusies

Brezjnevspersoonlijkegesprekken metPompidou duurden bijna tien uur.
H etresultaathiervan ism.i.,in tegenstelling tOtandere cornnlentaren,zeer
bevredigend geweest.Brezjnev heeftvan Pompi
dou niethetonmogelijke
gevraagd.Hijheefternietop aangd rongen een vriendschapsverdrag te
sluiten.W e1heefthijallesgM aan om zijn gesprekspartners te overtuigen
dat de toenadering tussen Bonn en M oskou en hetkomende bezoek van

NixonaanhetKremlin debijzonderebandentussen FrankrijkendeSovjetUniegeenszinszouden schaden.Ook richtteBrezjnevzich totdepublieke
opiniein W est-Europa om teverklaren datBerlijn nietmeerbd reigd zal
worden en datdeSovjet-unievoorEuropaslechtsontspanningzoektlg.
In ditverband wordt in M oskou over een gem oderniseerde buitenlandse
politiek van hetKremlin gesproken,fworunter man neben dem stërkeren

persönlichen EinsatzdesParteischefsund derbeiden anderen Trojka-Mitglieder die W id eraufnahm e der Reisediplomatie und aktiven H andhabe
derPublic-Relations-M ittel,einen gefëlligeren Stilgegenuberdem Ausland

versteht'zo.Pompidou isnietafgeweken van depolitiek diehijin oktober
1970 tijdenszijnbezoek aanM oskou had aanvaard:ontwikkelingvangoedebetrekkingen metdeSovjet-unie,metnameop hetgebiM van economische snmenwerking en politieke consultatie,doch zonderde solidariteitm et

de westelijke bondgenoten te verbreken.Daardooriser grotere overeenstemmingontstaan overdeprocedurevoorde bijeenroeping van een panEuropese conferentie inzake veiligheid en spmenwerking,zonder dat de

voordeBondsrepubliekzonoodzakelijkevoorwaardenzijn verwaarloosdzl.
Pompidou heeft zich voorts niet laten vastleggen op een formule die de

Europesesamenwerkingen deverhouding tussen Parijsen Bonn ingevaar
19 Cf.LeM onde,31oktober/1november1971.
20 Cf.FrankfurterAllgemeineZeitung,15november 1971.
21 Cf.Neue Zûrcher Zeitung,31 oktober,15 november 1971.
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gebrachtzou hebbenoz.Brezjnevkan nazijnbezoek aan Parijsgeen enkele
twijfelmeerkoesteren overdeFransevoorwaardevooreen Europeseveiligheidsconferentie.Frankrijk blijftnamelijk de inwerkingtrMing van het
vier-mogendhd enakkoord inzakeBerlijn alsmede deregeling van deverhouding tussen de bondsrepubliek en de D.D.R.a1s een voorwaarde voor

zijn steun aan de bijeenroeping van een dergelijke conferentie beschouwen.Ook heeftPompidou hetdenkbeeld verworpen van een gemeenschap-

pelijkeFrans-Russischeoproepom een datum vooreeneerstemultilaterale
bijeenkomstvasttestellen.
H etbeantwoordtaan de logica van de Franseanti-blokpolitiek datPari
js
de plannen van M oskou en W ashington totbeperking van de strategische
wapens,tot troepenvermindering in Europa en tot ontwapening sceptisch
beziet.W ellichtis deze houding verklaarbaar uithetfeit dat de politieke

gevolgen van een eenzijdige ofbijovereenkomstbepaaldetroepenverminderingin hetW estennogniettotin alleconsequentieszijn doordacht.W at
het<mutualand balanced force rM uction'-plan betreft,brengt de Franse
diplom atie een reeksargumenten te berde.Door een M .B.F.R.zouden de

blokkenweersterkerworden.Bovendienbestaathetgevaardatdeongelijkheid tussen de blokken nog groterwordt,vooralindien de troem nvermindering in œ n bepaalde sector,a1s een soortuitwisseling tussen bepaalde

landen,zou plaatsvinden.Tevenswordtin Parijsgevreesd dathettroepenm aximum z6 laag geplaatstgaatworden,datnietvoldoende personeelvoor

deverdedigingen debedieningvantactischeatoomwapenszouoverblijven.
Danza1in CentraalEuropaeenvacuum in deW estelijkedefensieontstaan,
diedelanden van hetSovjetblok zou uitlokken totpenetratiez3.Daarbij
komthetoudeargumentdatbijwMerzijdseverminderingdeSovjettroepen
slechtsenigehonderden kilometerszouden worden teruggetrokken,terwijl
de Amerikaanse strijdkrachten achter een oceaan zouden verdwijnen;te
22
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pen in de vo= van hun omgekeerde voorwaarde.Deze Sovjet junctim-doctrine'
houdt in, dat de Bondsdag eerst de verdragen van h4oskou en svarschau nloet

hebben geratificeerd alvorensdeBerlijn-overeenkomstdaadwerkelijk van krachtkan
worden.Pompidou heeftnietingestemd meteen junctim tussen hetBerlijn-accoord
en de ratificatie van bovengenoemde verdragen omdat?volgens hem , de inwerking-

tredingvan hetvier-mogendhedenakkoord inmkeBerlijn een Khteontspanning tussen Oosten W estzou moeten inluiden.

23 DeSovjet-unie zou namelijk eersttalle geheiligten Prinzlpien'van hetcommunismo overboord m oeten gooien,twenn sie nichtzu mind>tden Versuch unternâh-

me,uns(de Bondsrepubliek)beipassender Gelegenheitauch wieder einmaleinznschûchtern und auszuprobieren,wie gefûgig wirsind',aldusF.U . Backin Frankfurter Allgemeine Zeitung,22 decem ber 1971.
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meerdaarde VerenigdeStaten nietzoveelsnelletransm rtmiddelen hebben
gebouwd als was geplandz4.

Totslotmoetwordenopgemerkt,datBrezjnevbijzijngastherenheeftlaten
doorschemeren dathetKremlin hetFransestandpuntbegrijpten eventueel
bereid zou zijndeoplossing van deproblematiek derwederzijdsetroem nrHuctie eerstna een geslaagdeEuropeseconferentie inzake veilil eid en
samenwerking afzonderlijk te onderzoekenzs.De Sovjetaarzeling om het
gesprek over dit onderwerp op gang te brengen isoverigensbegrijpelij
k,
omdatin M oskou wordtverondersteld datdan niemand meerbelangstelling
zaltonen voor de veiligheidsconferentie.

Samenvattendkanwordenvastgesteld,datBrezjnevinParijsnietallesheeft
bereiktwathijwilde.Daarstaattegenoverdatbeidepartijen zeertevre en
waren overde bereikte resultaten.

Bekendm aking PJa deontmoeting op deAzoren
Op 15 augustus verwekte Nixon een crisiszonder precM entin de betrek-

kingen metalzijnbondgenoten.Eenmonetairecrisis,waarvan deoorMken
nochtansmeerin de Amerikaanse dollardan in andere valuta's schuilden.

Nauwelijksdriemaandenlater,toenœnhandelsoorlogtussen Amerika en
W est-Europa niet meer ver weg leek,nodigde Nixon plotseling de rege-

ringsleidersvan Frankrijk,Groot-Brittannië,de Bondsrepubliek en Japan
uitvooroverleg overalleinternationale problemen.Dewerkelijke reden
voor Nixons besprekingen metPompidou,H eal,Brandten Sato was:er
voorzorgen datde presidentinPeking en M oskou kon optreden a1swoord-

voerdervandevrijewereld metinstemming van Amerika'sbondgenotenz6.
Volkomen verrassend werd gelijktijdig doorhetW itteHuisen hetElysée
op 24 november een verklaring gepubliceerd,waarin stond dat president

Nixon dewenste kennen had gegeven om - voorzijn komendebezoek
aan Peking en M oskou - de internationale situatie metde Franse president te bespreken.In hetElysée heeftm en zich aangenaam verrast verklaard over hetfeitdatNixon Pompidou uitkoosals eerste W esteuropese
staatsm an voor voorafgaande consultaties en dat de Am erikaanse presi-

dentzich bovendiendaarvoornaardeAzoren zou begeven.Bijdezetevredenheid voegdeZch destelligeindruk datdeFru sem sitiein demonetaire

crisisoTmeerbegripbijdeanderepartnerlanden vandeEuropeseGemeen24 Cf.N eue Zûrcher Zeitung, 10 december 1971.

25 Cf.LeM onde,31oktober/1november 1971.
26 kkldus een regeringsfunctionaris in W ashington;geciteerd in Elseviers M cgc fne,
4 december 1971,p.43.

27DeFranseweigeringom defrank telaten'zweven';invoerin!van Rn dubbele

wisselmarkten een fhandelsfrank'die de koersvan de dollarvnjwelbleefvolgen,
maar die feitelijk gedevalueerd was ten opzichte van de <zwevende'valuta van de
overigeE.E.G.-1anden.Cf.Wirtschapswoche,24 dKember 1971,p.16.
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schap ontmoette dan waarop na 15 augustusdoordeFransen kon worden

gehoopt.Bovendien legde men er in Parijsde nadruk op,dathetvoor
Nixon nietzonderbetekeniswasom de meningsverschillen over de monetireproblem atiek uitdewereld te helpen.In ditverband werd de Pompi-

dou-Nixonmeeting ook beschouwd Zsœn mogelijkheid <to heala dangerousbreach'tussen de Verenigde Staten en zijn Europese bondgenoten
Iwhich hasbœ n developing overeconomic and financialissues':8.

IndeeersteplaatswashetvoorNixonbelangrijkom Pompidouteontmoeten,omdatFrankrijk hetenige land wasdatprincipieelweigerde om de
frank ten opzichte van de dollar te revalueren,hetgœ n de totstandkoming

van eenwestelijk monetairakkoordverhinderdeenNixonspogngenom de
Amerikaansebetalingsbalanste verbeteren had ondermijnd.In detweede
plaats,omdathetsuccesvan Nixonseconomische politiek en de matewaar-

in deVerenigde Staten zijn economischeconceptiesin deAtlantischewereld kan ve- ezenlijken,medeafhangtvan W ashingtonsonderhandelingsm sitie tegenoverPeking en M oskou.Hoewelde ro1van Frankrijk in de
wereld minder grootis dan hetgaullistische partijorgaan La Nation de
Fransenbijherhalingwildoen geloven,kon erdusgeentwijfeloverbestaan
datPompidou om twee rd enen een belangwekkende gesprekspartnervoor

Nixonwas.EnerzijdsomdateenoplossingvanhetmonetairecoM ictvoor
WashingtonpasmogelijkwerdnaœncompromismetFrankrijk;anderzijds
omdatFrankrijkgoH ebetrekkingenonderhoudtmetM oskouenPeking.
Pasna de sensationele bekendmaking van de Pompidou-Nixonone oeting
bleek datminister Connally op 1 dœ ember,delaatste dag van hetoverleg
van degroep van tien in Rom e,bereid was,voorheteerstsindshetuitbreken van de monetaire crisis,te discussiëren over œn devaluatie van de

dollarzg,hetgeen hetmogelijk maakteeen eerste stap tezetten naarmonetaire norm alisering.
Om een handelsoorlog te voorkomen beantwoordden de W esteuropese
regeringen Nixonsprotectionistische maatregelen nietm eteen tegenoffensief.Hetstandpuntvan Pompidou:tnietsdoen ishetbeste',oogsttegeleide-

lijk effect.NaarmateNixon begremn had datzijn hardemaatregelen een
fatale slag aan de eenheid van de westerse wereld dreigden toe te brengen
en de W esteuropese regeringen niet tot de beoogde concessies bewogen,

zochthijeen uitvlucht.Onderhetvoo- eùdseldatMjPompidou,Trudeau,
Heath,BrandtenSatoindividueelwildeinlichtenoverzijnkomendereizen
naarPeking en M oskou,nodigde hijdeze staatslid en uitom met hem
tevens over de m onetaire crisiste praten.In feite was ditheteerste teken
van een Amerikaanse terugtocht.
28 Cf.U.
J.News and W orld Report, 13 dœ ember 1971.

29 Cf.Fry kfurterAllgemeîne Zeîtung,2 december 1971.
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Ontm oeting Brandt-pompidou
Debesprekingenop 3en4decemberinParijshadden totgevolgdatBrandt
zich bereid heeftverklaard een eindetemaken aan dezwevende koersvan
dem ark,hetgeen betekende datBonn terug za1keren naarhetsted sdoor

Frankrijk voorgestane beginselvan de vastepariteiten.lndien de Fransen
in augustushetvoorbeeld van debondsregering zouden hebben gevolgd en

de frank hadden laten zweven,zou Nixon in zijn opzetgeslaagd zijn:de
overige valuta zouden gerevalueerd Zjn zonder devaluatie van de dollar.
M aarFrankrijkkonzich veroorloven tewachtenen hoelangerhetwachtte,
hoemoeilijkerde situatiewerd zowelvoor de Bondsrepubliek als voor de
Verenigde Staten3o.voor Brandtwashetdus een welkome aanleiding om

samen metPompidou bijNixon er op aan te dringen datdeVerenigde
Staten zo snelmogelijk een eindezouden maken aan deprotectionistische
maatregelen.De monetaire aangelegenheden vormden voorde twee staatslieden de hoofdschotel.In dit opzichtwaren de resultaten van de DuitsFransetopbesprekingen groterdan aanvankelijk gehooptwerd.M en slaagde erin de standpunten met betrekking tot de m onetaire problematiek te

coördineren3l;zodoendekonPompidoubijzijn ontmoetingmetNixon een
dEuropesegd ragslijn'volgen.
Topbespreking Nixon-pompidou
DeFrans-Am erikaanse ontm oeting op deAzoren speelde zich op drie verschillende niveaus af.Er was een topgesprek tussen de twee presidenten;
voortsonderhandelingen tussen de ministers van buitenlandse zaken,Rogers en Schum ann,en tenslotte tussen Connally en Giscard d'Estaing.
Op hetgebiM van de buitenlandse politiek werd in hoofdzaak gesproken
over de twee problem en waarover de Amerikaanse en Franse vertegenwoordigers op de begin december gehouden NATo-conferentie in Brussel
diepgaand van mening verschilden.Teweten,devoorbereiding en doelstelling van de Europese veiligheidsconferentie en de kwestie van de weder-

zijdseevenwichtigetroepenterugtrekking uitCentraalEuropa.W atbetreft
een Europese conferentie voor veiligheid en snmenwerking,werd tussen
beide staatshoofden een lichte toenadering van de standpunten verwezen-

lijkt.W ashington blijftechterdeEuropeseveiligheidsconferentie aanzienlijk mindervoorrangtoekennendan Parijs.Daarentegen bleven deAmerikanen grootbelang hechtenaan hetbeginselvan dewederzijdse evenwichtige troepenrH uctie,terwijlde Fransen er om diverse rd enen wantrou30 Cf.InternatîonalHerald Tribune,17 december 1971.
31 Cf.Neue ZûrcherZeitung,6 dc ember 1971.
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wigtegenoverblijven staan.Daarom werd opFransaandringen hetzwaartepuntvan de besprekingen op 13 decem bergelegd op de monetaire crisis.
Dezeonderhandelingen speelden zich afinde schaduw van deAmerikaanse

eisen over wijziging van de landbouwm litiek van de Euromarkt en de
associatieverdragen die de Europese gemeenschap met een aantal niet-

gebonden landen wilsluiten3z.W at de wijziging van de Europese landbouwm litiek betreft,hetonderhoud m etPompidou verzekerde Nixon van
de Franse steun hiervoor in de ministerraad van de E.E.G.3B.Tenslotte
waren de Fransen en de Am erikanen heterover eens,datde handels-en
monetaireakkoorden onvervreemdbareonderdelen m oeten vormen van een
globale overœnkomsttussen dewestelijkemogendhedenB4.
PresidentPompidou heefteen belangri
jk diplomatiek succesop deAzoren
behaald.W ashington had ernietop gerekend datPompidou alle Europese
m onetaire kaarten in handen zou hebben.Dat de Franse president erin

slaagdedezemonetairekaarten in handen tekrijgen,bewijstdebekwaamheid waarmeedezebriljanteopvolgervan DeGaullevan hetbegin afhet
monetaire spelheeftgespeeld.Onbevooroordeelde waarnemers moeten erkennen datde Fransen een zekere logica in dem onetaire crisisaan de dag
hebben gelegd.Vanafhetogenbli
k datFrankrijk a1seniggdndustrialiseerd
kapitalistisch land besloottotde instelling van een dubbele wisselm arktals

antwoord op deAmerikaanseprotectionistischemaatregelen,wasParijsde
lastigstetegenstandervan deVerenigdeStaten en daarmeedebelangrijkste
gesprekspartnerin hetzoeken naareen oplossing van de m onetaire chaos.
M en behoefde de televisiefilm na de slotzitting slechtste zien,om er zeker

van te zijn datPampidou kreeg wathijwilde.Hijwasopgewekt,terwijl
Nixon vermoeid ennerveuswastoen hijdeperstewoord stond3s.

32 Volgens waarnemers hebben de Verenigde Staten er allereerstbelang bijonderhandelingen te voeren over de landbouwpolitiek van de E.
E .G..Cf.The Observen
19 dœember 1971.
33 Cf.The Observer,19 dKember 1971.
34 Cf.InternadonalHerald Tribune,14 december 1971.
35 Cf.InternationalS ercld Tribune, 17 dx em ber 1971.

D e krankzinnige aap
D ebedreiging van hetleefm ilieu
H enk Jans

Eenpaarjaargele en heeftDesmond M orrismetDeax kfe aap hetgrote
publiek op enigsznssensationelewijze gesensibiliseerd voorbepaalde asPecten van onsmenseli
jk bestaan diebijzoölogen en dierpsychologen al
geruimetijdbekend waren.Men hoefdehetnietmetéllebeschrijvingen of
Zterpretatiesvandezeauteureenstezijn,éénverdienstekonmenzijnwerk
i et ontzeR en:ons te hebben gewezen op het feit,dat het nutteloos én

gevaarlijkisdebiologischewortelsvan onsmenszijn tenegeren ofteignoreren.Als dierpsychologen (zoalsb.v.K.Lorenz)in hun studie van de
relaties tusxn gedrag en m ilieu tot de bevinding komen,dat bepaalde
vormen van agressie tussen soortgenoten slœhts optreden, wanneer de
individuen m ettévelen in eente beperkte ruim teworden samengedrongen,
dan gaatmen toch even nadenken overderelevantie daarvan voorbepaalde

problemen vanonzemenselijkesamenleving.W anneertotvoorenkelejaren
V em gingen om gorilla'sin gevangenschap tgezond'ofzelfsmaarin leven
te houden mislukten,dan wœ tmen nu dat deze dieren ten onder gingen

aaneensoortpsychischelusteloosheid;zijhadden teweinigtedoen!Denog
steM sbestaande(en vaakgenoegbetreurde)onmogelijkheid om demeeste
roofvogels in gevangenschap tot paarvorming en broeden over te halen,
hangtzeker snm en methetfeitdatzelfs de grootste kooien nog een alte

m versurrogaatzijn voordefantastischefysischeen psychischeleefruimte
van deze <koningen derlucht'.Hoe kan de moderne menszich dan nog fit
voelen in een leefpatroon dathem veroordeelttot<hypokinesie'(bewegings-

armod e) en monotonie (onderbelasting van zijn creativiteit)? W anneer
blijktdatœn geslaagdeseksueleen voortplantingsactiviteiteen soortluxe
van hetlevend wezen isdieoptimale conditiesveronderstelt,kunnen wij
dan rd elijkerwijzeverwachtendatdezeactiviteitbijdemens<geslaagd'zal

heten,alshijzeervaartofslechtskan belevena1sdçenigenog natuurlijke
bezigheid (ofuitlaatklep)in een alteonnatuurlijkleefpatroon?
Deeenzijdigheid van Morris'aanpak wasonmiskenbaar,maarwaarschijnlijkbedoeldalseenreactieop degangbareeenzijdigheidvanzoveleanderen
die erop wezen dathettoch ook in de tnatuur'van de mensligt,hetlouter
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biologischete overstijgen.Alserooitvan œn dialectisch procesgewaagd
m ag worden,dan zeker in ditgeval:het<overstegene'wordtnietgd limineerd,en wreektZch alsmen datwe1probeertte doen.
Ondertussen heeftheelde problematiek rond hetbd reigde,reH s gedeel-

telijk ontnnrdeofvernietigdeleefmilieu van de mensditdebatop onvermod ewijzeverruimd.Langzaam dringthettotonsdoordatdebiologische
wortelsvan onsbestaan een nog veelwijdervertaktsysteem vormen dan
men totvoorkortdachtofbereid wasaan te nem en.W anneerhet stadsbestuurvan Tokio regelm atig brieven ontvangtvan mensen die zelfmoord

plegen,omdatzijdegeluidshinderin hun wijk nietlangerkunnen verdragen,dan blijktdaaruitdatbepaalde vormen van depressie (en agressie)
eerdervanfysischedan van metafysischeaard kunnenzijn.Nadatweeeuwen lang,bijwijze van scherts,de vanzelfsprekendheid hebben herhaald
djekunttoch nietleven vanwateren lucht',worden wenu geconfronteerd
m etde ernstvan hetinzicht,dathetzonder water en luchthelem aalgeen

leven is.Ten aanzien van deze en zovele andere feiten,moeten wijde
manierwaarop wijonzesamenlevingorgaiseren,laten organiseren en erm ee doorgaan,fkrankzinnig'noemen.W atte verwachten was,isdan ook
gebeurd:in 1970 publiceerde de bioloog en Nobelprijswinnaar(1937,uit-

vinding van vitamineC)AlbertSzent-Györgyiœn klein boekjeonderde
titelThecrazy ape.Nog inhetzelfdejaarverscheen bijBruna de NMerlandse vertaling ervan:de dhomo sapiens'isook een <krankzinnige aap'.

M ijn be oeling ishieralleen een paaraspecten van het(biolo/sch)leefmilieu alszodanig te behandelen en m etname een antwoord te zoeken op

devraag hoehetkomtdatwe in deze crisistoestand zijn beland,datde
homo sapiensZch zo krankzinnig gedraagtten aanzien van de biologische

basiszelfvan zijn leven.Ik doedatnietaan dehand van hetboekje van
Szent-Györgyii,maarvan een artikeldatonlangsverschenen isin LeCourrierdel'Unesco en waarvan ik mepolemischmaarradicaalwi1distantiëren.

Autonomie en waarde-vr#heid pJa de wetenschap
Hetlijdtgeentwijfeldatdespedaculaireen stedsmeerversneldevooruitgang van dewetenschappen tedanken isaan hun duurbevochten autonomie en specialisatie. Door de methodische afbakening van één bepaald

gebied,datdan onderworm n werd aan een volkomen dvrij'en onbevooroordeeld onderzoek,werdeneenmassadingenontdekt(envoordetechniek
manipuleerbaargemaékt),diedooreen meerglobaleaanpak ofdooreen
1 Hetiseerdereen manifest,bijna een pamflet,dan een wetenschappelijke studie:
deauteurwijstop deTkrankzinnige'aspeden diehetleven in deUSA kenmerken op
haast alle gebieden:nietalleen de omgang m et de natuur,maar ook hetpolitieke,
m ilitaire,medische,pedagogische,morele beleid worden op de korrelgenomen.
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vanbuitenafopgelegdengerichtonderzoeknooitaanhetlichtzoudenzijn
gekomen.Deze ontwikkeling heeftdan geleid tothetverschijnselvan de
speciv sttdiested smeeroversted sminderweet'.A1tegemakkelijk le#
men de nadruk op hettminder',maarhet<meer'is even reëel.De contestauediedezegespecialiseerdevakkennisa1svnkidiotieheeftge oodvedd,is

doorhaarongenuanceerdeoverdrijvingen mede verantwoordelijk voorhet
feitdathaargerechtvaardigdekritiek nietau sérieux werd genomen ofdoor

de vakkundigen werd verworm n.Zo lang ditwd erzijdse onbegrip niet
wordtoverwonnen,geraken wijnietuithetslop.
Bepaaldewetenschapsmensen zijn totdetegenaanvalovergegaan,en wimpelen alleprotesten en aanklachten afa1slouteremotionele kreten,die hoe-

genaamd nietter zake zijn.Een typisch voorbeeld daarvan is het soort
fam logie van de chemie'die de scheikundige ingeëeur Gene Gregory in

juni1971in LeCourrierdel'Unesco lietverschijnenz.Demassieve argumentendiehiertegen alleverdedigersvanhetmenselijkeleefmilieuworden
gehanteerd,getuigen van zo'n onwetenschappelijk,ja tlevensgevaarlijke'
eenzijdigheid,datkritiek van bevoegdezijdein devolgende nummersvan
LeCourriernietuitkônblijven.Opmijnmanierwi1ikdiekritiek nogœns
uitvoerig overdoen.
Gregory gaatuit van de constatering,datde bewoners van de hooggdn-

dustrialiseerdelanden leven en voorspoedig leven dank zijeen steedstoenemendebeheersing van denatuur,terwijldeminderontwikkeldelanden
dmetaandrang vragen naarde produkten van de m oderne chemie om een

gezonder,gemakkelijkeren produktieverleven tekunnen leiden'.W iehet
m et deze gang van zaken niethelem aal eensis,wordt verketterd als een
irrationeelen anachroëstisch schepsel:
fvelen stel
len dechemie verantwoordelijk voordeminderaangename aspecten
van hetm oderne leven.H etbetrefthiereen soortirrationeleexplosie,die ver-

plichtelkewetenschappelijke,intellectueleentechnologischevooruitgang,dank
zijwelke dehedendaagsemenszich aan zijn vroegereonbeschaafdetoestand
heeftweten teonttrekken,teveroordelen.De chem iewordternu van beschul-

digddekwaliteitvanhetlevenopallemogelijkewijzeninhetgedrangtebrengen .

Menvraagtzich afhoedeauteuraandemiljoenen mensendiein feitemet
dietminderaangename'aspecten (bijna)dagelijksgeconfronteerd worden,
za1kunnenverklarendatzeernietzijn.Zijnweerleggingvandetegenargumenten verlooptvolgens hetbekende maar alte doorzichtige procédé,dat

detegenstreverveelmeerdoetzeggen danhijin feitebeweert:dathijâlle
vooruitgang veroordeelten âlle wetenschap verwerpt.
2 H et weekblad Le Phare bracht er in een speciaal nummer, dBrandpunt Chemie',

11juli1971,een Nederlandsevertalingvan,diewijhierciteren.
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W andewetenschappelijkekennisallemenselijkewaardeontkennen,nietwillen
datdemensheid op redelijkewijzevan detoepassingenvan dezekennisgeniet,
isnietmeervu onzetijd'.

Maarishetietjuistdie<rd eliju eid'dieterechtwordtbetwist?Volgens
de auteurisde hi digeheM e om hetleefmilieu nietsnieuws.

<Degeschiedenisbiedttallozevoorbeelden van vecettegen wetenschappelijke

research en invoering van nieuwe technieken. Deze w erden inderdaad beschouwd alsinbreuk op een diep geworteld geloof,bedreigingvan degevestigde

instellingen ofverstoordersvan een bestaande levenswijze'.
Datertallozevoorbedden bestaan van een dergeli
jkverzettegen dewetenschap en detecY ek,za1niemand betwijfelen.M aarbewerendatdehui
dige
crisisgeen speciseke en volkomen nieuwetrekken vertoont,iseen noodlot-

tigevergissing.Voordeeerstekeerin een duizendjarigegeschid enisisde
mensdoorzijnaantalen doorzijn technischebedrijvil eidwerkelijk in
staatom zijn eigen leefmilieu grondigen onomkeerbaartevernietigen.En
dit procesis op bepaalde plaatsen van onze planeet volop aan de gang.

Terwijlscholen en universiteiten nogjaren lang dezelfreinigendewerking
van stromen en rivieren a1s een don a verkondigden,wisten miljoenen
oeverbewonersreH sdatde menstoch sterkerisen datreusachtigerivieren

isdeM ississipizelfsverschzendemijlen buiten dekustalleleven onmogelijk maakten.M aardezemensen waren gœn deskundigen!Ook is het
nieteerlijk alleverdd igersvanhetleefmilieu ondertebrengen in decategorievan hen dieeen inbreuk vrezen op de gevesigde instellingen.En wat

volgenshenbH reigd wordt,isnieteenofanderebestande(en achterhaal-

de)levenswijze,maarhetlevenzelf,debasisvoorwaarden van âlleleven.
W elk een bekrompen visie op de <vooruitgang zélf van de mensheid'de

auteurerop nahoudt,blijktuithetvervolg:
fookhedenzijn ernogangstigemensen diedevooruitgangzélfvan demens-

heid in het gedrang zouden kunnen brengen door de vorsers te dwingen reke-

ningtehoudenmetdeweerslagvanhunontdekkinjenopdekwaliteitvanhet
leven ...Henry Ford kon de talloze doden en verm lnkten nietvoorzien en kan

daarvoorooknietaansprakelijk worden gesteld.Datblijktvanzelfsprekendte
zijn.Entochwordendeaardendebeweegredenvandevorserinvraaggesteld.
Hetisdevorserdieverantwoordelijkwordtgesteld,meerdan demisdadiger'.
Hoe kan iemand in gemoede verklaren datwie ook rekening wil houden

metde weerslag van de ontdekkingen op de kwaliteitvan hetmenselijke
leven,devooruitgang zélfvan de mensheid in deweg staat?Niem and denkt

eraanHenry Ford aansprakelijk testellen voorde16.200 doden diealleen
alin 1971in Frankrijk op deweg hetleven lieten.Maarwezijn ersinds
Ford tochop vooruitgegaan in dewetenschap van hetvoorzien.W ehoeven

Ford nietop hetmatjeteroem nsom onsnû aftevragen ofhetzin heeft
naarnogstee ssnellereautomotoren teblijven <vorsen'.Moeten wijverder
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gaan methetontwerpen van sted ssnellere supersonische vliegtuigen,wan-

neerblijktdatdezevliegtuigen œn ondragelijkeoverlastbetekenen voor
honderdduizendenmensendieindegeluidskegelvandezevoorbijtrekkende
technische wonderen liggen?DaarbijvergeetGregory daterin feitezœr
veelgerichtonderzoek gebeurten datdezin daarvan vaak terechtbetwijfeldwordt.Geleerden zoeken somsjarenlangnaardemeestefficiëntebiolo#sche en chemischemiddelen om een helebevolking uitte roeien,of om
bestaande tgroene'aardoppervlakten onbewoonbaar te maken.Begint de

misdadigheid dan pasbijhen diedezemiddelen ook gebruiken?
Natuurlijk heeftGregory gelijk waarhijzegtddatderolvan de moderne
wetenschap voordemodernemaatschappijvan vitaalbelangis'.M aaruit
hetvervolgvanzijnbetoogblijktdathijslechtsbepaaldewetenschapm n op
hetoog heeft,nietbijvoorbeeld deœologie(dewetenschap van hetbiologische milieu-epeawfcA/).De dwetenschap afwijzen,ook alis hetom op
sommige gebid en de kwaliteitvan hetleven te verbeteren, zou bijzonder
ernstige socialegevolgen kunnen hebben'.Natuurlijk kunnen erconflicten
ontstaan tussen de kwaliteit van het leven en bepaalde sociale gevolgen:
men kan nietop dezelfde plaatsde tnatuur'bewaren en een industrie inplanten.M aar wie kan op hetidee komen datde kwaliteitvan het leven

nieteveneenstothetsocialewelzijn behoort? Gregorystaatin ditopzicht
overigensnietalleen.Onderzoekersen technicispreken vaak ononlwonden

de overtuiging uit,datdemensélleswathijkân,ook môetdoen oftenminsteproberen.Eén voorbeeld slechts. ln een studieoverSex and Fertili-

ty,verschenen in TheW orld JJScience H brary,1969,overweegtde Ox-

fordseprofessorCliveW ooddemogelijkheid(diebijkikkersreedsisgerealiseerd)om doorongeslachtelijkevoortplanting (doordeoverbrenging van
de celkernen van één individu wordteen hele reekseicellen totontwikke-

linggebracht)eenreeksvolkomenidentiekeindividuen teproduceren (individuen metdezelfde hoge intelligentie)en hijconcludeerta1svolgt:<De
kwestieisnietffkunnen wijdatdoen?''maarTfmoeten wijhetdoen?''
Voormijishetantwoord eenvoudig:wijmoeten hetdoenl'.
Ik geloofnietdatwijonze toekomstin handen mogen geven van mensen
voorwievragen a1sdezezo deenvoudig'zijn.
De nood van de overvloed 3

Om tebewijzenhoegevaarlijkenonverantwoorddeirrationeleexplosievan
de milieuverdd igersis,gaatGregory uitvan hetvolgende basisfeit:

TIn hetjaar2000 za1deaarde7 miljard bewonerstellen.Wilmen dataldie
3 Onderdeze titelverscheen in 1966 devertaling van Exîstenzfragen derlndustriegesellschaftvan W .Koeck (Au1a 291).
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mensenbehoorlijkgevoed,gekleed,gehuisvest,opgevoed,ingelichtenvenoerd
kunnen worden en datzijeen betrekking vinden?Wilmen datzijh= leefmilieu beheersen in plaatsvan eraan onde- orpen tezijn?Zo ja,dan isdit
enkelmogelijk doorbemiddelingvan detoegepastewetenschapen dnnkzi
jde
industriel'

H etspreektvanzelfdathetzonderdewetenschap en de industrie œ n catastrofe wordt.M aarœn catastrofe wordthetook als de wetenschap van de

ecologienieteveneensœntoegepastewetenschap wordt.En dezesteltjuist
tweepuntenvan ditbasisfeitonderkritiek.Op deeersteplaatssteltzijde
vraag ofhetwenselijk isdâtdeaardein hetjaar20007 miljard inwoners
zou bevatten,die desnoodswe1behoorlijk gevod,gehuisvest,vervoerd
kunnen worden enz.,m aardan in een wereld waarandere even fundnmentele behoeften van demensnog meerin hetgd rang kom en dan nu alhet
geval is.En op de tweede plaats wil de ecologie het begrip fbeheersen'

vervangen door <beheren'.W ijmoeten de biosfeer,waarvan Oe Thant
terechtheeftgezegd datfhetthansbuitenkijfstaat,datderuimteen de
middelen daarvan,hoeuitgebreid ook,toch begrensd zijn',leren dbeheren'.
Indienwijdusdegevarenvaneen tegrotebevolkingsdruk opplanetairvlak
kunnen voorzien,en indien wijde fnatuurlijke'eliminatieprocessen zoals
honger,ziekte (en oorlogen)nietlangeraanvaardbaarachten,dan moeten
wijnflnaarmiddelen uitzien om debevolkingsexplosietegen tegaan.Dit
probl,eem isingewikkeld,m aarhetwordtnietopgelostdoorhetvoorlopig

ofvooronbepaaldetijd tenegeren.
M étGregory kunnen wein de urgentie van demenselijkebehoeften vier
niveausonderscheiden:1)deprimairelevensbehoeften (voe ing,huisvesting,gezondheid,recreatie);2)desxundaire (produktie,vervoer,informatie);3)desocialeen economischestructuren;4)hetcultureleleven.Op de
eerstetwee niveausisdetaak van de chemie en van alle toegepaste weten-

schappenuiterstbelangrijk,ja,onontbeerlijk.Hoebelangrijk,wordtgelustreerd doorhetfeitdatde inwonervan de hooggdndustrialiseerdelanden

nu red seen 500-ta1scheikundigeprodukten gebruikt (voorklding,woning,vervoermiddelen,voedingen geneesmiddelen)en datin een land a1s
de USA jaarlijks nietminder dan 5* nieuwe produkten op de markt

komen.Dejongsteontwikkelingvansynthetischevezelsen hundedvatenis
opzichzelfeenboeiendegeschiedenisvanmenselijkecreativiteiten vernuft.
Hoeishetdanmogelijkdatdeondankbaremens,dievan aldezeuitvindingen ruim profiteert,ernu kritiek op uitoefent?

Dekeerzijde van deze ontwikkeling iseen nieuwenood,denood van de
overvloe :hetprobleem van de massale afval.Nietallœ n de omvang van
die afval,maar ook hetkunstmatig karakter ervan,waartegen de natuur

nietopgewassen blijkt,vormen een nieuw probleem datnietmetdeoude
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middelen opgelostkan worden.En de bittere ironie van de situatie is dat

hetjuistde primairelevensbehoeften van demenszijn dieopnieuw in het
gedrangkomen:luchten drinkwater.Uiteconomischeen sociale(oflouter
commerciële)motieven - nl.god koperproduceren- ismen overgegaan
toteen rampM lige weggooi-politiek,alsofer daarvoor onbeperkt ruimte
beschikbaarwas.W elnu,dieiserniet.Alswe ook gezondheid en recreatie-

mogelijkhedentotdeprimairelevensbehoeftenrekenen,dankunnen wijhet
behoud van voldoende gespreidegroene ruimten en van schone waterlom n
niet langer beschouwen a1s een overbodige luxe,die alleen mensen zich

kunnen permitteren die(vermogend'genoeg zijn om zich ergensin denog
onbezoedelde natuur te gaan vestigen.Dit probleem wordt evident niet
opgelostzonder wetenschap en techniek:integendeel,op ditgebied iseen
gericht onderzoek,en de toepassing ervan,dringend geboden.En waar-

schijnlijk moetookdeveralgemeendewegwerp-politiek fundamenteelworden herzien.En ditisdan een zaak die nietalleen deproducentmaar ook
de consumentveelzalkosten.Op ditpuntkan ik hetkwaad humeur van

mensen alsGregory welbegrijm n:a1sde verbruikergoedkope,hetleefmilieu massaalvervuilendemirakelprodukten eist,dan ishijmedeverantwoordelijk voorhetfeitdatdeindustriezehem levert.Zalhijgenoegen
nemen m etminder krachtige wasm iddelen,duurdere,minderbezoedelende
benzine en stookolie,om maar een paarvoorbeelden te noemen?

Gregoryheeftgelijk,datdetrevolutievandematerialen hetmogelijk heeft
gemaakteen ongelooflijke hoeveelheid nieuwe produkten te ontwikkelen,
wattotnieuwe voldoening en nieuwemarkten leidt'.M aarmetzi
jn conclusiekunnen wijhetnieteenszijn,a1swijbedenken datwe vaak in deze
overvloed,indemeestletterlijkezin,dreigenteverstikken.fDezeomwentelingbetekentvoordemenseen stap verderindegoe erichting:hijbevestigtzijn onafhankelijkheid t.o.v.denatuur'.Hetwordtintegendeeldehoogstetijddatwij,ookin depraktijk,gaanerkennendatdezereëleonafhankelijkheid relatiefis.ZoalsdeAmerikaansefysicusDarelFroman eensheeft
opgemerkt,isonzeaarde,m ethaaratmosfeer,haarwater,haarwondervan
defotosynthese,een fantastischcomfortabel,m aarbegrensd ruimtevaartuig.

W ijkunnenernietaf.M etdieatmosfeer,datwaterendatgroenmogenwij
nietâllesdoen watwekunnen,a1swijtenminstehetleven verkiezen boven
de collectievezelfmoord.<Dedagisnietverm eer',zeiTeilhard deChardin,

'datdemensheid za1merkendatzijbiologisch wordtgedwongen tekiezen
tussen zelfmoord en aanbidding'.'Aanbidding'hoeftdan nietdirectin de
religieuzezin teworden verstaan,we kunnen hethierverstaan alsfeerbied'

voordewerkelijkheid,alserkenningvanonzeintegratieineen biosfeerdie
hetsubtieleen complexeresultaatisvaneenmiljoenenjaren oudeevolutie.
Onzerelatieve onafhankelijkheid kunnen en zullen we ongetwijfeld steM s
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meerbev- igenen uitbreiden,maardita1tevensaltijd hetmomentimpliceren van onderwerping aan de totale werkelijkheid die onsbestaan zelf
constitueert.KwG jkeervaringen uithetverreenrœenteverld en,zoalshet
definitiefverloren gaan van landbouwgronden (die gd urende korte tijd
mééropbrachten en dan doorerosie definitiefwerden ve- oest)zijn een
waarschuwing diewijnooitmeernaastonsneerkunnen leggen.

HetdossiervJademeststoyen
Indien er één gebie iswaarde discussietussen milieuverdedigersen land-

bouwexperten een dovenmansgesprek dreigtteblijven,dan ishetweldat
van hetgebruik van meststoffen en pesticiden.Velen die tegen hetgebruik

vandezestoffen protesteren,schijnenniettebeseffendatdeoverwinning
van dechronischeondervoeding in velelanden grotendeelstedanken isaan
hetveralgemeend gebruik van deze stoffen.M aardatbetekentnietdater

ook geen grotenadelen aan vastdtten.Mensen die hongerlijden,hebben
weinig aandachtvoorwellichtm inder primaire levensbehoeften.Hetarbeidersproletariaatvan de vorige eeuw zou heta1seen hoon hebben ervaren,
a1smen hen had gepaaid m etde gedachte datze nog zoveelgroen,schoon
water en gezonde luchthadden.M aardatneemtnietweg datde arbeider

vanvandaag steedsmeeraandachtkrijgtvoorarbeidshygiëneen een evenwichtig leefklimaatalsintegrale bestanddelen van zijn socialewelzijn.De
dHngende noodzaak onade hongerin de wereld te overwinnen,mag ons
nietde ogen doen sluiten voorhetfeitdatzich daarna ook andere mense-

lijke behoeften krachtig zullen laten gelden.De middelen en methoden
waarmeewijzelfdeschaarstehebben overwonnen,mogen nu deontwikkelingslanden nietworden ontzegd,maaruitde vergissingen die nu blijken
daarmeegepaard tezijngegaan,moeten wijdenodigelessen trekken.
Een intensieve landbouw is slechts mogelijk indien aan de bodem een
zekerehoeveelheid stikstof,fosforen kalium wordttoegevoegd,dieerdoor
deoogstvan hetgewastelkensweeraan wordtonttrokken.Ditfundamenteleinzichtvan Justusvon Liebig (1840)blijftnog steeds van kracht.De

zuiver natuurlijke evenwichten die wijzonder enige tussenkomstvan de
mens op aarde waarnemen,zijn in feite gesloten œo-systemen,die zich
hebbeningesteldop eencyclischverbruik van devoorradigeelementen(met
de voortdurendetoevoervan vooralwateren zonne-energie).Ditsysteem
isvoordevoeding van de bestaandemenselijke populatie ronduitonvoldoende.Liebig heeftverder aangetoond datdeongeveer79% stikstofdie
in de atmosfeervoorkomt,in deze vorm nietdoor de planten opgenomen
kan worden.In 1898 richtte W illiam Crookes te Bristol een dramatische
oproep totalle scheikundigen om naareen methodete zoeken,die de stik-
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stofuitde luchtzô zou kunnen binden,datzealsmeststofvoorde planten
in aanm erking kwam .De Duitsers Fritz Haber en KarlBosch verrichtten
deze doorbraA in 1908.M en ging tevens op zoek naar afzettingen van
kalium - en fosforzouten,en men slaagde er tenslotte in,aan elk gewas
telkens weer in voldoende hoeveelheid die elementen te verschaffen die

voorZjn poeionvervangbaarzijn.Gelijklom nd metdezeevoluiewaser
de veredeling van de gewassen zelf,die veelmeer opbrachten dan de oor-

spronkelijkewilde soorten.Gregory,dieaanaldeze feiten herinnert,vermoedtterechtdatvele weldoorvoH e contestanten van deze basisgegevens

nietofnauwelijksop dehoogtezijn.M aaraandekeerzijde,denadelen die
nuaandezetechniekenblijkenvasttezitten,schenkthijgeenaandacht.
In bepaaldegebiH en,zoalsdeUSA en deEEG heeftdezelandbouwverbetering totoverproduktiegeleid en daarm eeeen heelstelnieuwe en erg men-

selijke problemen in hetleven geroepen.En ook op ecologisch gebied
tredenbepaaldenegatieveaspectensteedsduidelijkernaarvoren.Hetonberedeneerd en dusovermatig gebruik van nitraten tastop noodlottigewijze
de kwaliteitvan het grond- en oppervlaktewater aan.Op vele plaatsen is

hetgrondwaterdaardooralonbruikbaargeworden voor menselijke consumptie.In deoppervlakte-wateren leidtde overdreven aanvoervan m est-

stoffen (o.a.doorde wind)tothetnu welbekendeeutrofiëringsproces:in
een eerste fase bevorderen nitraten en fosfaten de explosieve groei van
algen,maardezeonttrekken tenslotteallezuurstofaan hetwateren hebben

algemenevisstedtetotgevolg.M oeten wijeraanherinneren datvis,vooral
in deontwikkelingslanden,een van de voornaam ste producenten isvan de

voordemensonontbeerlijkeprotdnen?HetEriemeerin deUSA,datmet
Zjn 25.000km2een ideaalzoetwaterreservoirvooreendichtbevolktestreek
zou kunnen zijn,gaatop ditogenblik aan diteutrofiëringsproces kapot.
Toch heeftDr.N.U.Borlaug (Nobelprijsvoordevre e,voorzijn bijdrage
totde ontwikkeling van nieuwe graanvariëteiten die in India,M exico en

Pakistan spectaculaireresultaten hebben opgeleverd),op een samenkomst
van deFAO teRomein 1971,âlle kritiek op deheersende landbouwmethoden verworpen a1s feen hysterische campagne tegen hetgebruik van land-

bouwchemicaliën,gepropageerd door angstaanjagende en onverantwoordelijkemilieuverdH igers(environmentalistsl'.Volgenshem <komtdezezogenaamdebewegingvoorhetleefmilieualleenvoorinderijkelanden,waar
demeestrabiatekruisvaarderservanweldoorvoedestedelingenzijndiezich
in weekendexcursies watin de natuurgaan vermeien'.H etfeitKhter,dat
hetprobleem van de ontaarding van hetleefmilieu voorlopig alleen in de

'rijke'landen wordtgesteld,zou ook we1eenskunnen betekenen datzijal
totdeontdekking zijn gekomendatzijdtisop een verkeerdemaniertrijk'
zijngeworden endateenweldoorvoedmensnoggeen (biologisch)gelukkig
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mensis.De voldoeing van één behoefte,op om het even welke zn- cr,

kananderebehoefteninhetgedrangbrengen.OpdeFilippijnenwerdred s
een averechtseervaringgenoteerd:delandbouwerswaren aanvankelijkop
getogen overdemiraculeuzeopbrengstvanhun nieuwerijst,maardeovervloe aan chemicaliën die daarvoor nodig was, heeft tevens alle vissen
gM ood.H etnettoresultaatvan deze vooruitgang vieldusnegatief uit.

Gregory schrijft:<M etbehulpvan eenintensiefgebruikvan kuns% eststoffen en œn beroep op alle andere gekende technische verbeteringen zouden

debebouwbaregronden overalterwereld 35 miljard mensen kunnen voeden,ja,zelfsovervoeden'.Devraagblijftechter:ten kostewaarvan?W anneerhijdaaraan toevoegttdatmendannoggeenrekeninghoudtmetwatde
zeekan opbrengen',vergeethijdatweop hetogenblik hard bezigzijn met
de zelfreinigendewerking van de wereldzeeën (waar tenslotte allevuilin
terechtkomt)te overschatten,zoalswedatreM smetde andere wateren

hebbengedaan.En achterzijn bewering tdatweonsaan devooravond bevinden Van een belangrijke doorbraak, dankzi
j de meststoffen, 0P het
gebiH vandevisvangst,zodatdemogelijkheid wordtgeboden dezebronin
hetbelangvandemensheid op langetermijnzogoH mogelijk tebehouden
en teontwikkelen'- zettenwijœn grootvraagteken.
In sommige nevenzinnetjesvan zijn betoog gaan trouwensheelwatmeer
problemen schuildan men op heteerste gezichtzou vermoeden.tEensdat
de verbeterdegraanvariëteiten op hun puntzi
jn gesteld,zijn hetdechemischeprodukten die een grootdeelvan hetwerk zullen opknappen,m étde

nodige watertoevoerop degewenstetijd en plaats'.Maardeze fwatertoevoer'isbeslistnietoveralop dezelfdeschaalmogelijk.In warmegebiM en
heeft men zelfsm et stuwdammen ongelukkige ervaringen opgM aan;van-

wege de grote verdamping werd hetwater op korte tijd door verzilting
onbruikbaar voor de irrigatie.En wie een oplossing zoektin de ontzilting

van zeewater (een dure zaak,die op verschillende plaatsen al in kleine
omvangisverwezenlijkt),gaatuitvandeveronderstelling,datondertussen

de zedn zelfnietdoorvervuiling onbruikbaarzijn gemaakt.
Nog meer omstreden dan hetgebruik van meststoffen ishet gebruik van
pesticiden.Daar wi1ik de volgende m aand op doorgaan.Ik wil dan ook
iets zeggen over de synthetische vod ingsstoffen en geneesm iddelen en de

vele andere kunststoffen waarmee de mens,<de krankzinnige aap',zijn
algeheelleefm ilieu grondig dreigtte bd erven.

D e m ensin de toekom st
Jacques Claes

Allerwegen wordtop ditogenblik belangstelling gewektvoorlezingen,verhandelingen,boeken,congressen overde toekomst:hoe zalheterallem aal

uitzienindetoekomst?Deondernemingindetoekomst,devrijetijdsbesteding in de toekomst,de fruitteeltin de toekomst,de kerk in de toekomst;
tenslotte- waarom niet- de mensin de toekomst.
<De mens in de toekom st'.Een uitdrukking die op zichzelf al aandacht
verdient.Een din-constructie',die duidtop de aanwezigheid ofhetterechtkomen van ietsin ietsanders:een aankomstin Rom e,een vis in de fuik,

vakantiein september.Deconstructiehoudtduidelijk een dualismein tussen de twee elementen:heteen isniethetander,m aar voltrektzich in het

ander,datnietwezenlijk isvoorhetin-komende element.Je kuntook in
Firenzeaankomen,deviskan in een emmer terechtkomen en vakantie kan

plaatshebben in juli.Ook mensen toekomstworden aldusgM issocieerd,
van elkaarlosgem aakt.En datisop zichzelfreedshetgroteverhaalvan een

uitdrukkingalsdDemensindetoekomst'.Zeroeptnamelijk hetdenkbeeld
op,datdemensbinnenstaptineenruimteofeentijd dieerisofdooranderenontworpenwordt,engaatvoorbijaanhetfeitdatdemenszijntoekomst
is.
Deze uitdrukking m oet ernstig en concreet worden genomen.GH urende
langeperiodenindecultuurwâsdemenszijntoekomst:mensen toekomst

waren tautologischebegrippen.Totdezeidentificatie van subjecten toekomst.dienatuurlijk heelverscheiden belééfd werd,droegen verschillende
factoren bij.Negatiefwaserdeschaarstewaarin demensteleven had en
diehem dwong toteen actieveen eigen vooruitziendheid.Erwasmeerzorg
om hetbrood van morgen dan om de genieting van vandaag.Positiefwas
er hetperspecuef van de uitersten waarmee de gelovige mens leefde.De
grote aanwezigein hetleven van deEuropesem enswasdedood.Diedroeg

hijvoortdurend in zich om,a1szijn heelreële toekomst.Hijleefde zijn
schaarste,hijleefdezijn dood:hijwaszijn eigen toekomst.
Vooralwatde dood betreft,vertoondede toekomstdie de menswas,heel

bijzonderemodaliteiten.Zewasin hogematezekerénonzeker.Nietsiszo
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zekeralsde dood in wiensschaduw oflichtm en leefk nietsiszo onzeker
alshôe sterven isen wathetmeebrengt.Bovendien is de dood ietsdatde

menszelfmoetvoorbereiden,dathijopdiewijzezelfinhanden heefken
anderzijdstoch ietsdathem overvalt:opgaveen gegeven tegelijkertijd.
D em ensm ettoekomst

Hetvreemdevan dezaakis,datdemensZchpasbewust,objectief,wetenschappelijkvragenoverzijntoekomstbeginttestellen,alshijzijntoekomst
nietmeeris,maartoekomstheqtofkrijgt.Detoekomstwordteen probleem vanafhetogenblik waarop men toekom stm aakt,geefk biH t.Buiten

deéne,grotemogelijkheid diehijis,nnmelijk op één bepaaldewijze zijn
dood televen,krijgtdemensnu een massamogelijkhden.Hetmagische
woord.Men isdemogelijkheden diemenkrijgt,diewijsamen zelfschep
Pen.

Hoekrijgtdemenstoekomst?Hetkrijgen van toekomstheeftveeltemaken methethebben vanwetenschap.H oe meerwetenschap men heeft,hoe

meertoekomstmen krijgt.W etenschap nu iswezenlijk bezig zijn methet
verleden.W etenschap denktregressief:uitgaandevan een fenomœ n,zoekt

Zjdefactoren op dievoordatfenomœn verantwoordelijk zijn.lsdatgebeurd,dan kan zijdiefactoren en daardoorhetfenomeen steedsopnieuw
in hetleven roepen.Hetklinktallichtparadoxaal,maarwetenschap m aakt

toekomstvooraldoordatzijverld engeeft.Detoekomstwordtindewetenschap opgebouwd uitde gecontroleerdeen vergrote herhaling van hetverle en.

HetG rtesiaansedenkeninhetalgemeenen dewetenschap inhetbijzonder
hebben van de mensdie zijn toekomstwâs,een wezen gemaaktmeteen
verle en.Deze laatsteuitdrukkingmoetm en g0H verstaan.Zoalsde mens

Zjn toekomstwas,washijook zijn verleden.Degegevensdiezijn persoon
constitueerden,beleefdehija1szichzelfen beschouwdehija1sdegavedie
hijwés,gave(verleden)enopgave(toekomst)tegelijk.Dewetenschap daarentegen heeftdem ensherleid toteen fenomœn dathetresultaatisvan ver-

schillende gegevenheden.W ie controle krijgtover die gegevenhH en,beheersthetfenom œn dater het resultaat van is.H etopwindende van die

wetenschappelijkebezl eid isnatuurlijkhetfeitdatdemensnuveelminder du vroeger overgeleverd is aan allerlei ongunstige factoren; maar

anderzijdsdreigthijnu overgeleverd teworden aan een verld en of een
toekomstdiehijzelfnietmeeris.
Leveranciers #Ja perleden

Tweegrotefiguren in hetwetenschappelijkedenken datde menstoteen
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wezenmetœnverldenmaakt,zijnDarwinenFreud.VoorDa- invaltde
menssamenmetzijngeschid enis;en ondergeschii enismoetdanverstaan
worden de feiten,gebeurtenissen ofinvlod en die hem constitueren ofbe-

grijpelijk maken.Inhetslothoofdstukvan OntheOriginJJSpedesschrijft
Darwin:fAlswijalleswatdenatuurvoortbrengtzien alsietswateen lange
geschiedenis heeftgehad,als wijalle complexe structuren en instincten
beschouwen als de resultanten van een grootaantal combinaties...dan

wordtdestudievan denatuurnogveelinteressanter'.Zondertwijfel.M aar
kandemenszomaargelijkwordengesteldmetzijn<natuurlijke'geschiedenisofzijn biologische evolutie? Classificaties (naarhet modelvan Linnaeus)zullen genealogi&n worden,zegtDarwin ietsverder,en zullen dhet
plan van deschepping'duidelijk maken.Demensishetproduktvan œn
geschiedenis en een evolutie die geen sprongen maakt en geen (missing
links'verdraagt. Uit dat genealogisch verlM en wordt dan een toekomst

afgeleid.'Uitgaandevanhetverleden kunnenwijmetzekerheidzeggen...,
kunnen wijeen profetischeblikin detoekomstwerm n en voorspellen dat
hetdeophetogenblikbekendesoorten zijndiehetuiteindelijkzullenhalen
en het ontstaan zullen geven aan nieuwe dom inante soorten.Aangezien
alle bestaande vormen van leven lineair afstammen van vroegerbestaande

levensvormen,kunnen wijerzekervan zijn datdenormale opeenvolging
van generatiesnooitonderbroken isgeweest...'.Niemand za1dejuistheid
van Darwins visie betwisten watde m echanism en van de evolutie betreft.

M aargevaarlijk wordthetalsdezedenkbeelden ook zonder meerin de
antropologie worden toegepast.Dan riskeertmen tot een antropologie te

komen diemeermechanisch danwezenlijk antropologischis.Darwinvoorzieten suggereertoverigens zelf de toepassing van zijn denkbeelden op
andere gebieden,metname op de psychologie.En in de HistoricalSketch

diede5euitgavevan zijnboek voorafgaat,vermeldthijdatHerbertSmncerdaarintussen almeebegonnen is.
Hetgeloofin een striktmechanischecausaliteitisvoorSm ncerœn tweM e

natuur.In zijn autobiografiebeschrijfthijhoezijn vaderhem heeftleren
denken:<voortdurendvroegmijnvaderzichaf:fthoeisditofdattochveroorzaakt?''of<fken jijmisschiendeoorzaakhiervan?''Hetwaszijnstellige
overtuiging datmen de dingen moet beschouwen a1s dingen-met-een-oor-

zaak.Daardoorkwam hetbegrip causaliteitmijveelscherpervoorogen
dan demeestevan mijn leeftijdgenoten (Spencerwastoen 13);ik nnm de
gewoonteaannaaroorzaken tezoeken en kwam totdeovertuiging datalles

beheerstwordtdoorde causaliteit...Hetgevolg daarvan was natuurlijk
een volstrekt ongeloof in wonderen'l.Vreemd en belangwekkend in deze
1 HerbertSm ncer,An Autobîography,vol.1, 19* ,p.89.
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tekstisdeabsoluteijltetussen striktcausaaldenken enerzijdsenhetwonderandee jds:radicaledichotomieen radiolevoorkeur.
Freud isœn anderefiguurvan betekenisdie demensheeftlosgemaaktvan

zijnverle en en hem daardoorruim van verlH enheeftvoorzien.Hijvoorzag onsvan verld en doordathijin hoge matecausaaldacht.In deEntwur/(1895),œn van zijn meestfundamentelepogingen om tezeggen wat
psycholo#ein zijn ogen was,geschreven in een periode waarin hijeen
definitieve wending doormaakte en die zou uitmonden in zijn kapitale
Traumdeutung (1900),schrijftFreud:<EsistdieAbsichtdiesesEntwuds,
eine natuM ssenschafiichePsychologiezu liefern,d.h.psychische Vorgënge darzustellen alsquantitativ bestimmteZusinde aufzeigbarer Teile,und

siedamitanschaulichundwiderspruchsfreizumachen'z.Inzijn psychiatrie
gaatditcausaledenken zich uitenin hetbelu g dathijhechtaan de(seksuele)aetiologie(leervan deoorzaken).VoorFreud isde mensziek aan
zijnverld en,aanhetfeitdatopeenbepaald momentinhetverledenlibidinaleenergiediezich opgestapeld heeft,nietiskunnen afvloeien.Hoeweinig

fysisch Freudspsychologiein laterestadia ook mogeblijken,altijd zalze
gemerktblijvendoordittypischfysisch-neurologischdenkbeeld.Weanlijk
en grondig wordthetworden en zijn van de mensbepaald doorwathij
geweestis.De moederdie iemand heeftgehad,bepaaltzijn partnerkeuze
in hethuwelijk,de vaderdie hijheeftgehad,bepaaltde houding die hij
later za1aannemen tegenoverelke vorm van gezag;ofiemand kunstzinnig
of religieus of sociaalis,hethangtsanlen nlet diepe,prille,onuitwisbare
ervaringen uitdepsycho-genetischeontwikkeling.M aardaarmee ZetFreud

overhethoofd datwijnietalleen een verld en hebben datonsmaaktongetwijfeld isditjuist- ,maardatwijonsverleden ookSja en derhalve
in en vanuithethedenonsverleden onophoudelijkbeleven,maken,omvormentottoekomst,tottoekomstdiewijzelfookzijnofbehorentezijn.
Toekomsten verld enzijntengevolgevan ditoverheersend fysisch-causale
denken losgeweektvan hetsubject;zijzijnallœn nog oormak en resultaat.
Een echtverld en en een echte toekomstheeftde mens in ditprocesver-

loren.Eenechtverld eneneenechtetoekomstzijnimmersallœnteWnden
in œn subjœtdatméérisdan hetresultaatvan antecedenten ofoorMken
en,reversibel,méérdan hetantece entvan resultaten.

Psychoanalyseenfuturologîe
M eerdan ooittevorenkéntdemenszijn verleden (zowelzijn geschiMenis
alsdemechanismen ervan)en kan hijerop ingrijm n.Juistdaardoorishij
2 S.Freud,AusdenAn/egea#erPsychoanalyse,1950,p.379.
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zijn echtverlM en kwijtgeraakt.Erisde mens nooitzoveelverle en verstrekt als tegenwoordig,er zijn ook nooit zoveel ontwortelden geweest.
Paradoxaalgenoeg wordthetgrote antwoord op de vraag naar œ ht verleden gezochtin de psychoanalyse.In haarontstaan en schijnbarevorm is
de psychoanalyse het onderzoek naar een oorzakeli
jk verlden:in feite

zoektzijnaareen nu dathetverld en weerkan opnemen,wilzijdemens
helmn opnieuw zijnverld en tezijn.Echtepsychoanalyseisdetussen mensen verlopende poging om van de mens meer te maken dan hetresultaat

vanzijngeschiedenisendemœhanismendaarvan,eenm gingvandemens
om zelfzijngeschidenistekunnenzijn.
M étde angstom hetverld en diende ook de angstom de toekom stzich

aan.Detweehangen samen,alkwamen zijniethelemaalophetzelfdemomenttotuiting.De psychoanalyse kwam op in de laatste jaren van de
vorige eeuw;deeerstevormen van futurologische zorg manifesteerden zich

pasin dejaren zestig.Netzoalsde psychoanalyse aanvankelijk tamelijk
mechanistisch en positivistisch,heeftdezefuturologietijd nodig om helemaaltotZchzelf te komen.

Vanuitpsychologisch engeesteshygiënisch standpuntishetbelangrijk,dat
dezorgvoordetoekomst,dieœn antwoordwilzijnop œn gemis,nietlijdt
aan dekwalen diehetgemisen devraagjuisthebben doen ontstaan.Zorg
voordetoekomstontstaatdoorhetfeitdatdemenszijntoekomstiskwijtgeraakt.De wetenschap die zich m etdie zorg bezighoudt,de futurologie,

mag de mens nietnog meer van zijn toekomst vervreemden,hem geen
stenengevenvoorbrood.Datdoetzijechtera1szijhem nogméértoekomst
aanbiedtdan diewelkehem alrijkelijk wordtaangeboden,maarhem de
echtetoekomst,diewaarhijom vraagt,onthoudt.Behoefteaan echtetoekomstheeftdemensjuistomdathem zoveeltoekomstwordtaangeboden.
Netzoalsde echte psychoanalyse ontstaan isop hetmomentdatde mens
zoveel verleden kreeg.

Daarmee iseigenlijk gezegd datertwee soorten van futurologiezijn.De
eerste houdt Zch bezig met een toekomstdie zich voltrekt en waarin de

mens,mededoormiddelvandemachtigeinstrumentenwaaroverhijsteeds
meerbeschikt,een oorzakelijkero1kanenwi1spelen.Zoalsdemensgezien
kan worden a1s neerslag van een verleden waarvan steeds m eer factoren
kunnen worden beheerst,zo kan hi
jook beschouwd worden a1saanleg en

aanleggervan een toekomstwaarvan hijook steds meerfactoren onder
controle krijgt.Ditverleden en dezetoekomstzijn in deze opvatting van
dezelfdemakelij:hun gemeenschappelijkewieg staatin hetzelfdecausaalwetenschappelijk denken.Een andere futurologie daarentegen houdtzich
nietbezig met een toekomstdie causaalgeconstrueerd en beheerst wordt,
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alsœ n dooranderen ingerichte plaats waarin de mensbinnentred t,maar

metœntoekomstdieeenintegrerend deelisvanderuimtevanhetsubject,
eentoekomstdienietsandersisdanhetsubjectzelfdatzichbeleeftenleeft
alsdroom,a1sop-gave,alsproject.

Overlevingsfuturologîe
Deeerstefuturologieiseigenlijkteherleiden totdeberekeningvan vedoren
dievanuithetverleden in de toekomstg/ xtram leerd kunnen worden.Hoe
nauwkeurigeren omvattenderdezeberekening,des te ernstigerwordtdeze

pogingtotfuturologie.Haarinstrumenten zijn vooralstatistiek en computertechiek.

Futurolossche studiesvan dezeaard,zoalsbijvoorbeeld die van deClub
van Rome,uitgevoerd door het M assachusetts Institute of Technology,

onderzoeken de mogelijke evolutie van op het ogenblik constateerbare
trends,voorspellen dewaarschijnlijkheid van mogelijkheden en ontwikkelingen en berekenen vooralde gevolgen die uitalle denkbare combinaties

vanmogelijkeevolutiesvoortkunnen vloeien.Degrotekrachtlijnenvandit
soortonderzoek hebben meestalte maken m etœn strekking naarverbetering van hetbestaan,naar welvaart.Deze neiging ismM e een uitdrukking
van hetFreudiaanse lustprincipe.Volgensdemodernepsychologieheeftde

mensdegrondigeneigingom despanningenzolaagmogelijk tehouden,de
ddrive'van hetleven zoveelmogelijk tereduceren (<drive reduction').Een
zo laag mogelijkespanning islust.M aarâlle mensen willen dielust,alle
mensen willen hetgoed hebben tegeneen zo laagmogelijkeprijs.Hetsnel
optredendegevolghiervan iscomplexificatieinvelevormen:produktiestijging,vervuiling,uitputting van de natuurli
jke hulpbronnen en vod seltekort.Ditzijn viervan devijffactoren die in hetM .l.T.-rapportonderde
loep worden genom en.Van deenekantgaatm en berekenen in hoeverrede
ddrive re uction' gerealiseerd kan worden zonder de complexificatie te
hoog telaten oplom n.Van de andere kantwilmen de complexificatie de
hoogstduldbare grenslaten benaderen om de fdrive reduction'nietteveel

temoeten dwarsbomen.Deassen waarop hetmenselijk bestaan wordtuitgezet,zijn dusenerzijdsdedrangnaarfdriverM uction',anderzijdsdeangst
vooren destrijd tegen decomplexificatiediehiervanhetgevolgis.Infeite
wordtde hele evolutie van hetmenselijk bestaan aldusuitgezetop twee
vectorendiedoorendoormechanistischenfysisch zijnnaardenkbeelden
constructie.
De hele opzetiszo rationalistisch,dathetwe1een lge-œuwse constructie

lijkt.InzijnbekendeCroonîan Lecturesvan 1884betoogdeHughlinsJackson- dieSm ncergelezenhad- dathetmenselijkbestaansamen tevatten
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en tebegrijm nisalseen kruising van tweeevoluties:œn van eenvoudig
naarcomplex,en een omgekeerdevan complex naarœnvoudig (eigenlijk
deZekte),beideequivalenten in dezelfdetermen uittedrukken.Devisie
vandemodernepositievefuturologen verschilteigenlijk nietvandievan
Jackson,zijisvan dezelfdekwantitatievemakelij,wordtin dezelfdetermen
uitgM ruktvan meer en minder,een m eer en minder dat men gaandeweg

meerondercontrolekrijgt.Zijprobeertde21eeeuw tedenken metdenkbeelden uitde 19e.

Futurologie vJa Ieven en dood
Een futurologiediezich vooralinteresseertvoordevraag hoezoveelm oge-

lijkmensenzogodkoopmogelijk<goed'kunnenleven,zondertenonderte
gaan aan de complexificatie die daarvan het gevolg is,houdt zich m eer
bezig m et overleven dan m et leven.De kwetsbaarheid van de schaarste

ontgroeiend,kwekenwijdoorteleven zoalswijleveneenkwetsbaarheid die
veelbedreigenderis.M aar er bestaatook een andere futurologie:nietvan
hetoverleven,m aarvan hetleven,en dusook van de dood.Deze futurologie gelooftnietdatde toekom stexhaustiefbeschreven kan worden als het
meestgunstige kruispuntvan twee continuë,kwantitatief beschrijfbare en
bdnvloedbare vectoren.M ede op grond van haarervaring van hetverleden

gelooftzijdatdetoekomstdiscontinuisen tmetabletisch'3.Detoekomstis
niet allœn geschiedenis of causaalbepaalbaar verloop,zijis geschieden,
waarvoorhet<naturanon facitsaltus'(denatuurmnnktgeensprongen)van
Leibniz geen grondwetis.Toekomstisnietwatcontinu voortvloeituitcon-

troleerbareelementen,zijiswatzich discontinu voordoeten watmen als
dusdanig tegemoettreMt.Een belangrijk moment,misschien we1hethoogtepuntvan dezediscontinuïteitisdedood.M etanderewoorden,dezefutu-

rologieisnietallœn gerichtop overleven,zijtreedthetsterven tegemoet.
Freud heeftvan onze generatiesgevitaliseerde generatiesgem aakt:mensen

diewelkunnen leven,maarnietzo gemakkelijk kunnen sterven.Mede op
grond daarvan bouwen zijzich een futurologie op dievooralœn overlevingsfuturologieis.Terwijlzevooral- daarin bestaathun neurose- een
futurologienodighebbendieernstigbezigismetleven en sterven,in alzijn
vorm en.

Voorons,die vooralwillen leven en overleven,zietdeze soortfuturologie
erop heteerstegezichtm isschien nogaleschatologisch uit,ietsteveelbezig

metdeuitersten.Natuurlijk houdtzijZch ookbezigmetdemogelijkheden
3 Cfr.J.Claes,Metabletica t# psychologie van hetgeschieden,in Streven,februari
1971,pp.511-522.
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vandetoekomst,maarméérmetdemogelijkheiddiewijzijn danmetde
mogelijkhden diewijhebbenofkrijgen.Toekomstbenika1sdiscontinue
mogeliju eid voormezelfén voorde andere.Ditiswezelijk:alléén kan
men toekomstslechtsziena1smogelijkheiddiemenkrijgt.Detoekomstdie
ikbénwordtgevormddoordemogelijkheiddiedeandereisvoormijen
dieikben voordeandere.Demogelijkheid wordtdan nietmeergezien als
middeltotbehoeftebevrH iging en lustverwerving,zoals die door anderen
wordt voorgeschreven en bepaald,maar a1s het alternatief datverwacht

wordtom zichzelt nieta1smiddeltotietsanders.De grote mogelijkheid
wordtaldusde andere:oneindig onvoorzienbaar,ultiem,nooitaan te wenden a1sm iddel.

Een tweede kenmerk van deze andere futurologie,gelijklom nd methet
eerste,betreftde arbeid.De arbeid zalsteedsm eer gezien moeten worden

a1smogelijkheid op Zchzelf,nieta1smiddelom door anderen bepaalde
behoeftentebevrM igen.Dearbeidwordtdeernstigeentevensludiekewijze
waarop men zichzelfa1s telkens nieuwe mogelijkheid ervaart.Terwijlde
arbeid in hetverleden vaak slechtssleurenherhaling was,wordthijvan
lieverlede steedsm eer echte toekom st,d.i.steM s nieuwe zelfrealisatie.
Detweedefuturologie isgeheelgerichtop hetnieuwe,nietop deherhaling
van het verld en,niet op periodiciteit.Periodiciteiten cyclus bestaan als

mechanismein degeschiedenis,zondertwijfel,maarzodatelkeperiodede
absoluutnieuwe,onve- achte en niettevoorzienebeleving isvan eeuwige
en sted s actuele them ata.<Niets nieuws onder de zon' is een stuntelige

manierom tezeggendathetechteleven tijdeloosis.
Toekom stis<setzung desNeuen'.Indezestichting van hetnieuwespeeltde

godsdiensteen belangrijke rol.God is de grote mogelijkheid,de steeds
Nieuwe die alleszonderophouden vernieuwtin demens.De magna charta

vandezesoortfuturologieisdemogelijkheidvandeffelixculpa',deschuld
die zegen wordt,de meestfundamentele en onbegrijpelijke discontinuïteit
dieinhetmenselijkebestaandenkbaaris.
De ene futurologie sluitde andere nietuit.De eerste,gerichtop hetover-

leven,isdenoodzakelijke,maarnietvoldoendevoorwaardevoordetweede.Om tekunnen leven,moetmen overleven;hetblotefeitechterdatmen
overleeft,leidtniettotleven.Overlevend slaagtm en ernog nietin televen.
Vooralniettesterven.Datisdekernvan detwed efuturologie.

Sociaalbeleid op langeretermijn1
H erman Deleeck

Verhouding tussen wetenschap enpolitiek

Bijwijze van inleiding:je kuntniet spreken over doelstellingen inzake
sociaalbeleid ofdevraag wordtopgeworm n,watdaarin hetdœ 1isvan de

wetenschap (deobjectieve,vaststaandeenderhalvedooriH erœn aanvaardbarekennis)en wathetdeelvandepolitiek (keuzeen waarde-oordeel).lk
geloof dat wetenschap en m litiek Zch niet contradictorisch verhouden,
maardialectisch ofcirculairin één globaalproces van besluitvorming.De
wetenschap van hetsocialebeleid vormthetkennis-moment;zijonderzoekt
de problematische situaties,de mogelijke doelstellingen,de instrumenten

om dezeteverwezenlijken,alsmededemaatschappelijkemechanismen die
dedoelsteKngen en verwezenlijkingen bepalen en begeleiden.Hetbeleid is
hetkeuze-moment;bijde aanvang bepaalthetnaarwelke problemen de
aandachtm oet gaan,in welke richting oplossingen gezocht moeten wordenz;aan heteind neem thetdebeslissing totrealisatie.
De wetenschapsmensleeftnietin hetluchtledige,m aarbestudeertwathem

waardevollijktofwathem a1szodanigdoordemaatschappijwordtvoorgehouden.Eensdezerichting bepaald,zoekthijnaarobjectieve,d.i.houvast
biMendekenis.Depoliticusbedientzich vandewetenschap (vaak slechts
indirect)om betertezienwaardeproblemenliggenin eenbepaaldemaat-

schappij,om op eenvasteregrondslag tekunnen handelen.Beiden hebben
uiteindelijk hun eigen rationaliteit.M aar een nauwer samengaan van de
twee- wetenschapsmensen die meerkijken naarwatsociaalen politiek
relevantis,politicidiezich meerbH ienen vandewetenschap - lijktwe1
eenvandegrotebehoeftenvanvandaagtezijn.Datistrouwensdebetekenisvan deuitdrukking dwetenschappelijk verantwoord beleid'(1a politique
parla sciencel3.
1 Inleiding voorgedragen op een discussievergadering,gemeenschappelijk georganiseerd door de Vereniging voor Politieke en Sociale Studiën en de Vereniging voor

hetjaar2000,teBrusselop M januari1972.
2 In deconcrete werkelijkheid spelen natuurlijk ook nog andereinstanties,o.
m .de
wetenschap,hierin een rol.
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Toegepastop ons onderwerp - hetsociale beleid op langere termijn kunnen we zeR en dat f
futurolo#e'dewetenschap isvandemogelijkeof

waarschijnlijketoekomstigeontwikkeling,deprosN tievekennisvan de
socialeevolutie,waarbijhetaccentvaltopdeprognosx logie,d.i.demethodevan destudie van de toekomst4.Socialeplannlngdaarentegen verwijst
naarhetinstrumentvan controlevan desocialeontwikkeling,waarbijverschillende mogelijke toekomstige ontwikkelingen herleid worden tot één
bepaald objœtief.

FeitelqkeevolutietendentiesaIsmedebepalers
Dedoelstellingen van hetsocialebeleid kunnen uiteraardnietzomaarin het
abstracteworden bepaald.Ermoetrekening gehouden en zelfs afgerekend

worden met1)een aantalfeitelijkgroeiendesituatiesdiebijna a1sgegevens
verschijnen;2)desocialeontwikkelingsmechanismendiedeconcretemaatschappijkenmerken.Beidebepalenmedeen beperkendemogelijkhedenen
de gevolgen van het sociale beleid.Sam en m etde heersende waardevoor-

stellingen (datwatsociaalwenselijk,duldbaar ofrechtvaardig wordtbeschouwd)zeR en zijwaardeproblemen liggen zowelvoordewetenschap
a1svoordepraktijkvanhetsocialebeleid.Belangrijkefactorenvandieaard
zijnbijvoorbeeld (nietallœn)devolgende:
1. Depoep vandejongerenendegroep vandebejaarden zullenvoorhet
sociale beleid van relatief meer belang worden,niet allœ n vanwege hun

toenemend aantal,maarvooraldoordeeigen positiediezijinnemen in de
maatschappij,zowelop gebiM van mentaliteit en politieke druk a1s op
grond van desm cifiekesocialevoorzieningen dievoorhen nodig zijn.Het
relatieftoenemend aantaljongeren (mensendienogstuderen ofnognietin
hetarbeidsproces ingeschakeld zijn)zalkwesties a1s onderwijsuitrusting,
studieloon en aanverwante form ules,huisvesting van studerenden,vooral

van gehuwdestudenten,jeugdzorg,jeugdbescherming,sportbeoefening enz.
op devoorgrond doen treden.Hetrelatieftoenemend aantalbejaarden za1
hetzelfde doen op hetgebiH van m nsioenvoorzieningen,huishoudelijke
hulp,ouderdomsgeneeskunde,aangepaste huisvesting en verzorging,enz..

Desocialezekerheid bijvoorbeeld,diein deW esteuropeselanden geconcipieerd en uitgewerkt werd in functie van de actieve werknemers,vraagt

aldusom œnheroriëntering;bijkomendefinanciëlemiddelen dievoordeze
sectorbeschikbaarzullen komen,zullen waarschijnlijk aangezogen worden
doordegroep van denognieten denietmeeractieven (metinbegrip van
4 Die prospectieve kenniskan unidimensioneelZjn:gebaseerd op hetorde-model
(deheersendetrendsworden doorgetrokken)ofmultldimensioneel,gebaseerd op het
conflict-model(deheersendetendentieskunnen ook in een andererichting verlopen).
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de mensen die op actieveleefti
jd uitgeschakeld worden);hetsociale pro-

bleem za1juistMerinbestaandatdezeevolutienietsnelgenoeggebeurt.De
band tussen socialezekerheid en arbeid,diein hethuidige stelselvan sociale zekerheid essentieelis,wordtgaandeweg losser;sociale zekerheid gaat
meerbeschouwd worden alseen instelling die iedereen een inkomen waarborgt.

2. OnderinvloM van detechnischevooruitgangen deverstedelijking za1
hetaandeelvan de uitgaven voorcollectieve infrastructuur toenemen.Dit

verschijnselhangtsamenmetdevoortschrijdendesalariëringvan deactieve
bevolking;de m sitie van sommige tradit
ionele vrije beroepen,metname
datvan de geneesheren,zalmoeten worden herzien;de belastingdruk zal

verdertoenemen en daarmeeblijfthetprobleem vanderechtvaardigeverdeling van defiscale lasten gesteld.
3. De technischevooruitgang,devertechnisering van hetarbeidsprocesen
decomplexiteitvan de socialeordening gaan steedshogere eisen stellen op
hetgebied van kennisen intelligentie.Voor het sociale beleid sluitditin,

datdeinkomensongelijkheidendeherverdelingspolitiek actueelzullenblijven.erzijnin desocialeevolutieimmerskrachten diewerken in de richting
van een toenem endeinkomensongeli
jkheid,juistvanwegedehogeresalariëringdienaarde(relatiefschaarserwordende)hoogst-bekwamen zalgaan.
Twee factoren die de inkomensverdeling in tegengestelde zin bdnvlod en.
wedijverenmetelkaar,en hetisnietzeker,aldusTinbergen,datdeafstand

tussen detwee kleinerwordt.Enerzijdszorgtdedemocratisering van het
onderwijsvooreen hogeraanbod van geschoolden en dusvooreen egalisatievan deinkomensverdeling;anderzijdszorgtdehogerevraagnaargeschoolden vooreen relatiefhogerebeloningvoordezecategorieen dusvoor

meerongelijkheid.
Ditbetekentdathetprobleem vandemarginaliteitblijftbestaan:erza1een
steM sgrotere afstand ontstaan tussen de eisen die gesteld worden in het
produktieproces en hetvermogen om aan die eisen te voldoen;een sted s
groterwordende groep za1ten gevolge van intellectuele,mentale offysieke

tekorten opderand vanhetproduktieproceslevenofvroegtijdig uitgeschakeld worden.Dat is niet alleen een economisch probleem ,m aar vorm t

tevenseenbronvanwelzijnstekortenen opstandigheid.Detijd schijnttrouwensrijp tezijn om dezesociale problemen van de welvaartsstaatzowel
wetenschappelijknauwkeurig teonderzoeken a1sin duidelijkepolitieketermen teformuleren.Hieruitvolgtook dataangepastonderwijsen systematische perm anentevorming een centraalthema van hettoekomstige sociale
beleid zullen uitmaken.
4. Vaak wordtgesteld datin hetindustriële produktieprocesde arbeid op

zichzelfonbevredigend is,datde menselijke ontplooiing dus veeleer ge-
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zochtmoetwordenindevrijetijd;endiemogeliju eidwordtmeestalnogal
optimistisch bekeken.Dezerd eneringlijktonsteweinig rekeningtehoudenmetdeinwendigesamenhangvan arbeid,vrijetijd en cultuur.Ook als
dearbeidsduurvermindertendevrijetijdtoeneemt,zullenerfundamentele
ongelijkhd en innke vrijetijdsbestd ing en cultuur blijven bestaan.Het
socialebeleid zaldezedrieproblemen dusm oeten aanpakken in hun onder-

linge samenhang en doelstellingen formuleren D alsbijvoorbeeld:uitbouw
van hetonde- ijs(inhoud en toegangsmogelijkheden)methetoog op strategischevariabelen voordesocialemobiliteit;studievan devermenselijking
van hetarbeidsproces; uitbouw van de m d ezeggenschap in de onderne-

ming,nietalleen indejuridischezin maaralseen fundamentelesocialeen
pedagogische opgave.

Enkeletendenties waartegenoverhetsociale beleid

zichzaImoeten afzetten
Bijhetbepalen vanobjectieven voorsociaalbeleid oplangetermijnza1men
rekening moeten houden metsommige sociale m echanismen die van aard

zijnom sociaalonaanvaardbaresituatiesteveroorzakenofdeinstrumenten
vanhetsocialebeleid vanhun oorspronkelijkebd oelingaftebuigen.
1. Een eerste mechanisme van die aard kan aldus worden geformuleerd:
de vruchten van deeconomische groeigaan vanzelfeersten vooralnaarde
economisch sterkste agenten.Negatief uitgedrukt: economische groei op

zichzelfvolstaatnietom armoHeofongelijkhM en wegtewerken;integendeel,verhoogtde welvaartin hetalgemeen,dan profiteren de economisch
sterkstegroepen daarrelatiefhetmeestvans.Economischegroeiis,globaal

gezien,noodzakelijk (en menmoettrouwensdeaandezestellingverbonden
gevolgtrekkingen aanvaarden),maardaarnaastblijfthetprobleem van de
verdeling ten volle gesteld,vooralen in steM s toenemende mate voor hen

die nietofnietmeervolwaardig in hetproduktieproceszijn ingeschakeld.
In de welvaartsstaathangen produktiefvermogen,consumptiefvermogen,
socialestatus,cultuuren politieke en syndicale machtsamen;economische
marginaliteitsluitook sociale en culturele m arginaliteitin.

2. Van hetsocialebeleid wordt,bijdefinitie,verwachtdathetdezeongelijkhedenenmarginaliteitenzouwegwerken.Hierbijdientevenwelrekening
gehouden meteen naaronzemeningbijzonderbelangrijkevaststelling,die
slechtstraagtothetbewustzijn van onzesamenlevingdoordringt:dezelfde
sociaalen Konomisch gedifferentieerde deelname aan de vruchten van de
5 Deze stelling werd o.m.beschreven door E.J. M ishan,Twenty-one Popular Econom ic Fallacies,p.231en vlg..
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economischegroeiviahetmarktmechanismezijn terug te vinden in de
gesocialiseerdesœ tor.Voorbeelden:deuitgavenvoordeuniversiteitsstuden-

ten,die zeerhoog zijn in vergelijking metwatbested wordtaan deberoeps-en culturele bijscholing van jonge werknemers;de uitgaven voor
studiebeurzen,vooralvoorhethogeronderwijs,dienogsted snietnaarde
laagstelagen van de samenleving gaan;desubsidiesvoorde sociale vakantie,voor de sociale huisvesting;de uitkeringen van de sociale zekerheid,

inzonderheid in desectoren van deziekteverzekeringendekinderbijslagen
enz.B. Hetbel
angvandezeconstateringmogehieruitblijkendathetaandeel
van de publieke uitgaven in hetnationaalinkomen van België thans reeds

33% bd raagt;voor1980 verwachtmen 40% .
Hetvolstaatdusnietdegesocialiseerdesectorzo grootmogelijk temaken
op grond van deovem egingdatiedereen dan krijgtvolgenszijnbehoeften,
datdan automatisch een m eeregale inkomensverdeling ofeen rechtvaardiger verdeling van de god eren tot stand komt. Positief uitgedrukt: het
sociale beleid zalm oeten Zorgen vooreen infrastructuur en sociale uitke-

ringen diespecifiek gerichtzijn op de socialenoodsituatiesen de minderbedeelde groepen.Ditveronderstelteen bewuste inspanning en een nauwkeurigerkennisvan de sociale verdelingsm echanismen.
3. Het markteconom ische systeem alsmede de prioritaire aandacht van
onze samenleving voor de economische groeistellen in steedstoenemende
mate hetprobleem van de collectieve behoeftenbevrediging en datvan de

sociale kosten van de groei.Vooralde laatste jaren zijn deze twee probleemgebieden onderhevig aan fellekritiek.Op kortetijd zijn de uitdrukking van Galbraith:<niethetvolume van degeproduceerde goederen isvan
belang,maardekwaliteitvan hetleven'en hetN uivalentervan:fnietalleen

welvaartmaarook welzijn'- populairgeworden.Voorhetsocialebeleid
betekentditeen nieuwe oriëntering:in detoenemende individuelewelvaart
steltmen een aantalcollectieve tekorten vastdie door hetm arktmechanismekennelijk nietworden bevredigd;aan de welvaartzitten aspecten vast
diehetwelzijn verarm en en metname hetmilieu en de natuur aantasten.

De uitbouw van decollectieve infrastructuuren destrijd tegen de collectievekosten van degroeizijn zo omvangrijk en vragen zulke grotefinanciële middelen,dat er een eigen strategie en een eigen m echanism e van
besluitvorming voordezegesocialiseerde sectormoeten komen,die parallel
kunnen lopen m ethetmarktmechanisme datde sector van de privé indu-

6 W atdesocialezekerheid betreft,cfr.o.m.H.Deleeck,M aatschappelilkezekerheîd
en inkom ensherverdeling in België,Antwerpen, 1966.
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strie en de privé behoeftenbevrH iging regelt.Dit strategisch instrument,

datzijn eigen rationaliteitmoethebben,noemen wij:socialeplanningT.

Noodzaak vJa wetenschappel#keonderbouw
Indien menhetbepalen vanalternatievedoelstellingen op langetermijn en
hetvoeren van een sociaalbeleid in hetalgemœ n ernstig wilnemen - en
alleswijsterop datdezefasein de ontwikkelingvan de welvaartsstaat is
aangebroken - dan ishetnoodzakeli
jk onzekennisvan hetsocialeteverhogen.Totvervelens toe is algezegd datde m enswetenschappen achter-

blijven bijde natuurwetenschappen en detechnologie;dehaastabsolute
afwezigheidvan wetenschappelijkeinformatieoverdesamenleving en over
het instrumentarium ter bdnvloe ing van de sociale evolutie heeft tot

gevolg datwijop ditogenblik geconfronteerd worden metde duidelijke
onmachtom hetsocialebeleid oprationelegrondslagteomschrijven en uit
tebouwen.Ditistewijten aan deuniversiteiten en dewetenschapsbeoefenaars;deafstand tussen wetenschapsbeoefening en de levende sociale wer-

kelijkheid is nog altijd heelgroot.Hetverwijtgeldt echter evenzeer de
politici,die nagelaten hebben de sociale wetenschappen als volwaardig te
erkennen en ze dan ook de nodige middelen te verschaffen om zich uitte

bouwen totwatdemaatschappijervan magve- achten.Desocialewetenschappen missen bovendien de steun en de prikkel van de industriële
wereld.De sociale organisatieszien doorgaansnog teweinig in datwetenschapsbeoefening en wetenschapstoepassing een van degrotemachten in de
moderne sam enleving isen daterlangsdezeweg evenveeltebereiken isals

langsdeweg van dedirecteactie;juistergezegd,datsommigesocialeproblem en alleen fundam enteelgesteld,doorgelichten opgelostkunnen worden

alsook een beroep wordtgedaan op wetenschappelijk onderzoek.Ook
socialewetenschap iseen strategisch wam n.H etishelemaalgeen pleidooi
van een academicusdiezich tekortvoeltgd aan a1sik steldatde overheid,
de sociale organisatiesen de pressiegroepen in hun eisen en programma's
ook de prom oue van de sociale wetenschapm n m oeten gaan opnem en.Het
iseen absolute voo- aardevoorde opbouw van œn basisinstrumentarium
dateen bewustebeheersing van de socialeevolutiemogelij
k kan maken.
Van deinstrumenten van hetsocialebeleid noem ik erhier slœhtsdrie:het
beluisteren van de behoeften;de m acro-sociale boekhouding; de sociale
indicatoren.
7 Cfr.H.Deleeck, lnleiding tot de sociale p/cllnfag, Brussel, 1971,286 pp..Een

soortgelijkegedachtengang wordtontwikkeldin H.P.W idmaier,AspekteeinerJklfven Sozialpolitik,in:Zur problem atik der Sozidinvestîonen,hrsg.H.Sanmann,Berlin,1970.
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Voor hetbeluisteren van de behoeften blijftde ro1 van de erkende
woordvoerders (inz.de sociale en culturele verenigingen,maar ook de
kleine ofgrote protestgroepen of -verenigingen,die zich vaak aan de rand

opstellen en juist daardoor op reële problemen wijzen) van uitnemend
democratisch belang.M aar daarnaastmoeteen wetenschappelijk instrument worden ontwikkeld dat,fijner dan de klassieke opiniepeiling,de
onderscheiden bevolkingsgroepen ondervraagtnaarhun behoeften.De specifieke functie van zulk een instrumentbestaaterin doorte dringen toteen
behoeftenform ulering 1osvan de bestaandewetgeving,losook van de vooroordelen die ontstaan uitof opgedrongen worden door de eigen groepscultuurofde opiniebeïnvloeders.

2. Om een samenhangend,zo exactmogelijk en vandaargeobjectiveerd
inzichttekrijgeninfeitenenrelatiesvandesamenleving,moeten wekomen
toteen gekwalificeerde survey of boekhouding van hetsociale leven,analoog m et wat de nationale boekhouding op economisch gebiM betekent.

G n goed voorbeeld hiervan ishetDl'itseSozidbudget(sd ert1970);ook
in E.E.G.-verbandzijn aldergelijkeinitiatieven genomen.Zulk een macrosociale boekhouding (somsook <integratd system ofdemographic,manpowerand socialstatistics'genoemd)bestaatnietuitdeeenvoudigegroepering van een aantal statistieken,maar uitde herbewerking ervan tot een

sluitend geheel,ingedeeld volgens sociaal-relevante (en dus niet louter

juridischeofeconomische)criteria.
3. Tenslottewordtdejongste tijd vaak gesproken overtsociale indicatoren'
Ditzijn statistischereeksen dieœn zinvolbeeld vandepartiëleofde
.

globalesocialeontwikkeling aanduiden.Ookhierweerwordtnietloutereen
aantalstatistische informaties sam engevoegd,maar wordtgezochtnaar de
betekeniservan a1ssocialeindicatoren verdernaareen synthese, d.w.z.een

indexcijferdateenaspectvandesocialeevolutiezogoH mogelijkweergeeft
ofdeglobalesocialeevolutievan zo dichtbijmogelijk volgt8.
Socialeplanning isa1s zodanig in de W esterse landen vrijrecentaan de
8 Vooralin de V.S.wordtveelaandachtbesteed aan het opstellen van sociale indicatoren.
aaarndpeubl
ice
eme
rde
dteieE.
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n digepj
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do
lz
nta
isE.G.Indicatoren van de m cfc!e zekerheid,
waarin
te vinden, m aar vooralsnog geen synthese.
Bekend is ook hetboek van 1.D elors, Les indicateurssodaux,Paris, 1971,datnaar

onze mening te veel een statistisch-doolmentaire terreinverkenning blijft en het
s
tociaal-relevante en meernog de synthese onvoldoende behandelt. Heeldegelijk en
evenseen goed voorbeeld van watsociale indicatoren kunnen zijn,blijfthetwerk
va
i n het Centrum voor Econom ische Studiën, De Ruf-/elf/ke Welvaartsverschîllen
n België,3 delen,1961-'67.Hierin worden een vijftientalvoordewelvaart, m aar
eveneensvoorhetwelzijn betekenisvollestatistischereeksen aangelegd en verderœn
synthetische welvaartsindex gegeven,waarin hetgrootste deelvan de info= ltie die
op deelgebieden van het sociaal-economische leven betrekking heeft, samengevat
wordt.
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ordegekomen,na,naasten in de schaduw van de sterkerontwia elde œ o-

nomischeplanning.Zijstreefternaarom,liefstinsamenhangmetdeKonomische planning, autonoom socize doelstellingen te fo= deren en het
sociale beleid samenhangender en rationelerte m aken.Nietiedereen gœ ft

erdezelfdedraagwijdteaan.SommigenZenzealsœntotaleplanning,die
hetgeheelvan deteverwcenlijken socialewaarden omvatofdeteveranderen sociale structuren uittekent.Anderen beschouwen het welzijn a1s
spœ ifiek voo- erp van sociale planning,waaronder dan alles wordt verstaan watbuiten de economische planning valt.Verderwordtsocialeplan-

ning a1sglobaliserend momentgesteld tegenoversectoriële planning (inz.
socialezekerheidsonderwijs,huisvestingengezondheid);sommigevandeze
deelsectorenzijn immersalop zichzelftotontwikkeling gekomen.Sociale
planning veronderstelt een diepgaande kennis van de sociale toestand en
van de evolutie:op ditgebied isevidentnog œ n grotere achterstand in te

lopen.Bovengenoemde tœhnieken (inz.sociale indicatoren en een stelsel
van macro-socialerekeningen)zullen alsinstrumenten vandesocialeplanning verder ontwikkeld moeten wordeng.
In de socialistischelanden wordtplanning opgevatalseen allesectoren van

heteconomischeen socialeleven omvattendeoverheidsactiviteit(totaleen
autoritaireplanning).Indeontwikkelingslandenheeftsocialeplanningvaak

heelweinigom vanuittegaan en beoogtzijsystematisch bijtedragen tot
de harmoischeontwikkeling van hetland (ontwikkelingsplanning).Vaak
zalœn van haarvoornaamstedoelstellingen zijn,de menswaardige overgangvandetraditionelenaardeindustriëlemaatschappijmogelijktemaken
en tebevorderen.Ook in dezelanden iszijvaak veelomvattend oftotaal,
maardaarom nietnoodzakelijk autoritairofimperatief.
Over de belangstelling voor sociale planning in de Europese landen kan

hiernietworden uitgeweid.W e1weze nogmaals onderstreeptdatzijhet
strategische instrument is in de handen van de m litieke overheid en de
sociie organisauesom in de gesocialiseerde sector regelend tekunnen op-

tre en.Sommigen zijn bangvoorhetbureaucratisch karakterofdematigendeofconservatievefunctievandesocialeplaning.Maarzijisjuisthet
middelom,in een maatschappijdie vaak œnzijdig industrieelen economisch georiënteerd is,hetsocialebeleid ernstig te doen nem en en Zsonaf-

hankelijkewaardetebevorderen.
D edragers vca hetsocialebeleid

Metdetoenemendebelangrijkheid vanhetsociiebeleid rijstdevraagnaar
9 Cfr.H .Deleeck,Inleîding totde socîale planning,Bm ssel,1971.
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de instellingen die hetmoeten dragen en naarde financiële middelen die

hetmogelijkmoetenmaken.Hoemeeromvattendhetsocialebeleidwordt,
destebelangrijkerwordtdetaak van deoverheid envandedienstverlenendesocialeorganisaties.W atgaanwijdoen ol atdezeadministratiesopgewassen zouden zijn tegen hun taak en aldus een factor van dynamism e
worden en nietvan stagnatie?
Dewelzijnsnood in de welvaartsstaaten de behoefte aan collectieve infrastructuur brengen mee dat de vraag naar sociale uitgaven de budgettaire

mogelijkhedenverreovertreft,vooralomdatdenieuweobjectievendevroegeredoorgaansnietvervangen maarerbijkomen.M oetderhalve nieteen
aantal uitgaven die vroeger,vanuit een andere opvatting van het sociale

beleid,vastgelegd zijn,nuuithetpakketvandesocialevoorzieningenworden gelichten ofwelaandeindividueleverantwoordelijkheid van hetgezin
overgelaten ofweltegen terugbetaling van de werkelijke prijsterbeschikking worden gesteld? In 1925 had hetmisschien zin,dedienstplichtige met

zijn uitrusting tevensœn kam,een scheerkwasten œn tandenborstelter
beschikking te stellen;in 1972 heeft dat toch geen zin meer.

Socialedoelstellingen op Iangereterm#n
Baseertmen zich op de docum enten van de E.E.G.-1anden,metnam e op

hetDuitseSozialbudget,hetFranseZesdePlan,hetItaliaanseProjetto80,
hetBelgischeW etsontwerp nr.1034 (1971),houdendegoedkeuringvan de
hoofdlijnen van hetDerdeplan (1971-1975)10,alsmedeop deBlauwdruk
van een CommunautairSociaalProgramma vandeE.E.G.(1971),dankan
mengewagen van een consensusomtrentdemogelijkedoelstellingen voor
hetsocialebeleid op langeretermijnll.A1dienthiernog een dubbelvoorbehoud gemaakt.Overeenstemming schijntertebestaan over hetaflijnen
van een aantalgebieden die aandachtverdienen,m aarhoede gesteldepro-

blemen opgelostmoeten worden enhoevermen daarin moetgaan,blijven
nog open vragen.M .a.w.hetuittekenen van sociale doelstellingen op lange

termijn verkeertnog in defasevan hetverbalisme.En ten tweede,watals
doelstellinguitgetekendwordt,dringtslechtslangzaam doortotbijderegeringen en (misschien nog trager)totbijde parlementen;we zijn dus nog
lang niet aan de uitvoering toe.
Uitgaande van boven genoemde documenten zou men de doelstellingen a1s

volgtkunnen inventariseren (ik deelze enigszins willekeurig in in grote
gebid en):
10 Deze documenten werden samengevat in H.Deleeck, lnleiding tot de Socîale
Planning.

11 Cfr.ook hetVerslagboekvan hetVlaamsW etenschappelijk Economisch Congres,
1971,Debehoeftevcn demensendeBelgischeeconomle van deJcren 80.
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OphetgebiH vandebestaanszekerheidgaatdeaandachthoofdzakelijk
naarwatgenoemd wordtdebestmogelijketewerkstelling,waarbijvooral
de inschakeling van niet-volwaardig produkueven,de beroepsvorming aan

debasisen delateremogelijkheden vanherscholingbeklemtoond worden.
De sociale zekerheid moetaangepastworden aan en afgestemd op nieuwe

behoeften;zijmoetdemodernearmoedebestrijden,vooraldievandenietproduktieven en de marginalen.De perm anente vorming of volwassenenvorming en de participatie in de onderneming m oeten zorgen voor de
Tculturele bestnnnszekerheid'.
2. Op hetgebied van de collectieve voorzieningen worden vermeld:huis-

vesting,inzonderheid voorsociaalzwakken;uitbouw vanhetonderwijsnet
en van œn netvan m rmanente vorming;gezondheidsbeleid;infrastructuur

inzakevrijetijdsbestd ing,sporten cultuur;om nbarenutsvoorzieningen en
verkeersmiddelen en meerbepaald stedelijke uitrustingen diehetleven in
degroteagglomeratiesin detoekomstmogeli
jkmoetenmaken.
3. Een volgend gebid is datvan de bescherm ing van hetleefmilieu en de

ruimtelijkeordening.
4. Tenslotte wordtin de meeste plannen gesproken overde inschakeling
van dehulp aan de ontwikkelingslanden in hetnationaz en internationaal

sociaal-economisch beleid (waarbijmen zich nietvan deindruk kan ontdoen datdezedoelstelling meervan morele dan van effectief-politiekeaard

is).

Deindezebijdragebehandeldestofwerd hiersterk synthetisch en vereenvoudigd voorgesteld;delezerza1M ermee we1rekening willen houden.Be-

langrijk is,datde om nbare opinieen de verantwoordelijke politicigaan
inzien hoezeer in hetsocialebeleid van vandaag andere opgaven en doelstellingen zich aandienen dan die welke traditioneeltotditgebiH worden
gerekend,en datde sociale wetenschapsmensen gaan werken aan de uit-

bouw van hun wetenschap en van de wetenschappelijke instrumenten die
een rationeleonderbouw vanhetbeleidmogelijk en onontwijkbaarmaken.
Desociologen staan hiermee voorde uitdaging om hetalte gemnkkelijk
gd uldevagegepraatendevaak verleidelijkemaaraltegod kopeopinies
teverlatenvooreenconsistenteenbnlikbarekenis.Persoonlijkemeningen
overde toekomstvan hetsociale beleid worden daarmee gœnszins uitgesloten.

V aria A m ericana
H ansH ermans

De Verenigde Staten van Amerika vormen een werelddeelop Zchzelf en
over datwerelddeelwordtook in Europa onnoemeli
jk veelgeKhreven en

gesproken.Toch blijfthetvoor vele Eurom anen terra incogita.Uitde
berichten en de beschouwingen van de nieuwsmedia krijgtmen we1een
indruk van de grote sociale,economische en m litieke problemen waarmee
de Regering van W ashington tekamm n heeften van de reacties,voori de
radicie reacties,die dezeproblemen en dewi
jzewaaropdeRegering ze te

lijfgaat,oproepen,maarhoeAmerikanu eigenlijkleeftenhoedem litieke
wilsvorming,dietoch totbeslissingenvan wereldomvattendebetekenisleidt,
totstand komt,daarkomtin hetalgemeen m aarweinig van over.W ilmen

Amerika werkelijk leren kennen dan moetmen toch afen toe eenswat
snippersuitdatleven zelfbijeengaren.Afen toe eenseen paarsm tlights
werpen op details die,hoe ogenschijnlijk onbelangrijk ook,toch meer
begripkunnenwekkenvoorwatdaarginderallemaalwerkelijk gebeurt.
H et 'ene'Am erika

Bijdegenen die in de jaren nade TweH e W ereldoorlog de pondslagen
legden voor het éne Europa van de EEG,speelde in het achterhoofd de
gedachte aan heténe Amerika en de Amerikanen waren er als de kipm n

bijom deeenheid vanhunland aan hetverdeeldeen versnipperdeEuropa
ten voorbeeld testellen.Eén geldsysteem,één m st,één markt,één Bestuur.
Overéén werelddeelvan 200 mil
joen mensen.Daarkon Europa metmin-

stensevenveelmensen maarmetM zijn talen,zijn geldstelsels,zijn postzegels,zijn paspoorten enzijn invoerrechten niettegenop.
M aarlsAmerikanu zoéén?Politiek gesproken alvastniet.M en krijgtuit
de Europese nieuwsmd ia vaak de indruk,datde politiek in Amerika in

hoofdzaak wordtbepaald doortweegrote partijen,de Democraten en de
Republikeinen,mettegenwoordig a1sderde de partijvan W allace en nog
œnpaarkleinesnipperpartijtjes,waarnooitoverwordtgepraat.Alleen:zo
ishetniet.Erbestaatin Amerika nietéén Democratische en één Republi-
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keinsepartijzoalswijinEuropapartijenkennen.ErbestaanDemocratische
en Republikeinse partijen in elk van de vijftig afzonderlijke Staten van
Amerika.Er bestaan dus vijftig Democratische en vijftig Republikeinse
partijen,allemaalmethun eigen,merendeelsdoor lokale toestanden bepaaldeverlangensen leuzen.Slechtséénsin devierjaarsteken dievijftig
partijtjesdekoppen bijelkaarom tezien hoezijgezamenlijk destrijd om
hetpresidentschapkunnenwinnen,maarvoorhetoverigegaan zijallemaal
hun eigen weg.Die weg wordtnietalleen doorlokale sociale en economische om standigheden bepaald,maar ook doorlokale traditiesen door de

politieke positiediedepartijin deStaatinneemt.Dezelfde'partij'diede
presidentsverkiezingen heeftgewonnen en dus in de federale regering aan

de touwtjestrekt,kan in een regering van een afzonderlijke Staatin de
oppositie zitten en zich daardoorgedwongen zien een heelander beleid te
voeren dan haareigen President.In overeenstemming daarmeekunnen de
afgevaardigden die deze partijuithaar ei
gen kiesdistrict naar hetHuis

van Afgevaardigden (hetCongres)ofnaardeSenaatzendt,zichtegen hun
eigen Presidentopstellen.Iedere afgevaardigde en iedere Senator speeltin

hetCongreszijn eigenviool,ookalklinktdienogzovalsinhetconcertvan
zijn <nationale'partij,uitgevoerd bijdepresidentsverkiezingen.Demuziek
komtnietvan deéne dirigentin hetW itteHuis,maarvan heteigen achter-

land in de afzonderlijke Staten.
DievijftigRepublikeinseenDemocratischepartijenvoeren ook alleenmaar
eenwerkelijkleven inhun eigenStaten.Dââralleen hebben zijeen permanente organisatie.Zijktinnen nietanders.In schrilletegenstelling totbijvoorbeeld Nederland,waar tussen twee nationale Kam erverkiezingen,in

vierjaartijds dus,de kiezersslechts tweemaalnaarde stembus worden
geroepen onléén stem uittebrengen voorde Provinciale Staten ofvoorde
(lenaeenteraad,m oeten de Amerikaanse kiezers in zo'n zelfde periode van

vierjaarminstenstwee,somsdriemaalperjaarnaardestembus,nietom
één stem uittebrengen maarom telkenszo'n twintig ofdertig verschillende
functionarissen en afgevaardigden te kiezen.De éne verkiezing is nog nau-

welijksachterde rug ofde voorbereidingen voordevolgende moeten al
beginnen.In de afzonderlijke Staten hebben de partijen nooitrust.Dââr
moeten zijpermanentop hun qui-viveblijven.Dâârvinden zijhun voornaams
te bestaansreden;nietin dieéne presidentsverkiezing eensin devier
@
Jaren.

Datisnog nietalles.ln hetténe Amerika'regelen alleStaten afzonderlijk
hetkiesrechtvan hun burgers.En aangezien hetkiesrechteen burgerm ede-

beslissingsrechtverleentin de politiek binnen de afzonderlijke Staten en
gem eenten,ligthetvoordehand datdeStaten ditrechtnietvoetstootsverlenen aan iederdievan eldersbinnenkomt.W iebinnen Amerikavan de ene

Staatnaardeandereverhuist,moetinzijn nieuwewoonplaatsnogminstens
een paarjaarwachten eerhijdâârvolledig in hetbezitwordtgesteld van
zijn kiesrecht.En Amerikanen verhuizen meteen onvoorstelbarefrm uentie.Tussen maart1967 en maart1968 verhuisden nietminderdan bijna
37miljoen Amerikanen.In éénjaartijdsdus.Demeestevan deze verhuizingen vonden plaatsbinnen degrenzen van één Staaten hadden dus geen

politiekeconsequenties.M aarhoeveelerdatwè1hadden,blijktwe1uithet
absentdsmebijdepresidentsverkiezing van datzelfdejaar 1968.Wie zich
metterwoon in een andereStaatvestigt,behoudtweliswaarzijn rechtonl
deeltenemen aan depresidentsverkiezingen,maarom ditrechtuitte oefe-

nen moethijterugkerennaardeStaatwaarhijoorspronkelijkwoonde- en
gadaarmaareensaanbeginnen.Naarschattinghebben achtàtienmiljoen
Amerikaansekiezersbijdepresidentsverkiezingenvan 1968verstekmoeten
laten gaanomdatzijgeen kiesrechthadden in deplaats,deStaatvan hun
inwoning.
Ook in andere zaken gaan deAmerilcaanseStaten allemaalhun eigen gang.

Zijhebben hun eigen rijbewijzen en hun eigen verkeersvoorschriften,hun
eigen belastingformulieren en hun eigen belastingheffing,hun eigen wetgeving op hetgebied van drankverkoop en kansspelen,hun eigen uitkeringen

aanwerklozenennoodlijdenden,hun eigen subsidiebeleid in hetonderwijs,
htln eigen inzichtin de toelaatbaarheid van immorele propaganda en van

academischevrijheid.De kosten van hetlevensonderhoud verschillen ook
van StaattotStaat.ln de grensgebieden tussen tweeStaten komen dan ook

toestandenvoor,vergelijkbaarmetdetoestanden in degrensgebieden tussenNederland en België.In Philadelphiabijvoorbeeld werken ta1van mensen die in hetaan de overkantvan deDelaware gelegen New Jersey gaan

wonen,methetoogopdelagerekosten vanlevensonderhouddââr.Zijmoeten dan we1iedere dag de tolbrug over,maar alleen alaan de lagere ben-

zineprijsin New Jersey halen zijdateruit.
Ofhet<éne Amerika'nu zô ver op Europa vooruitis,daarmag ie erhet

zijnevan denken.
H et 'andere'A merîka
VeelEuropeanen houden nietvan Amerika.DatAmerika een beslissende

ro1heeftgespeeld in debevrijding van Europa uitdeklauwen van Hitlers
bruine m oordbenden,daar denken maar weinigen meeraan.Evenmin als

aan hetfeitdathetsnelleherstelvan Europagoeddeelsmogelijkisgemaakt
door de M arshall-hulp.H et heden heeft het verleden verdrongen. Het
heden,datis de oorlog in Vietnam ,dat is het negerprobleem ,dat is de

arrogantievanderijkeAmerikaansetoerist,datisdevreesvoordemacht
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van Amerika,datisde vervuiling en depolitieke corruptie,datisde cultus
van de dollaren datis,niet te vergeten,detoenemende criminaliteit,die
zichtbaar een stem pelvan onzekerheid en onveiligheid op de Amerikaanse
steden drukt.W eliswaarheeftEuropa alditsoortproblemen netzo goed,

maar op een veelgeringere schaal.In Amerika werken ze verbijsterend
doorhun afmetingen.Even verbijsterend a1sœn bezoek aan WallStreet,
aandeNiagara-watervallenenaandeGrandCanyon.Hetzijndieafmetingen die deEuropeaan in Amerika een gevoelvan onbehagen inboezemen.

Toch zijn ernog altijd Europeanendiezichin Amerikathuisvoelen en er
zich blijvend willen vestigen.W aarom eigenlijk?
Een Belgische journaliste,M agda Palacci,corresm ndente o.a.van Le
M ondeen LeSoir,heeftzichverleden jaarblijvend in Philadelphia gevestigd en ineeninterview metdealdaarverschijnendeEvening Bulletinhaar
beweegredenen uiteengezet.Eén daarvan was,datin Amerika dedem ocratie diepergeworteld zitdan in Europa.De Am erikaanse democratie functioneert weliswaar verre van volmaakt,maar laat toch dingen toe waar
menig Europees land moeite mee zou hebben.In welk Europees land,

vraagtMagdaPalaccizich af,zouhetmogelijkzijnzôom nlijkop tekomen
tegen œn oorlogwaarhetland zelfmiddenin zit?Waarkrijgen staatslieden,
tothetstaatshoofd toe,erzo ongenadig van langsin depubliciteitsorganen
zonder dater een haan naar kraait?
Een andere overweging is,datAmerika hoe langerhoeminderaarzeltzi
jn
feilen en falen te erkennen.De vrees datde eenheid en daarm ee dem acht

van Amerika uiteen za1vallen,leeftbijveleAmerikanen.Zijzijn erzich
van bewustaan hetworden,dathetrijke,hetgroteen hetgoedeAmerika,
waarzijin hetverleden altijd zo sterkinhebben geloofd,eenillusiedreigt
teworden.Zijvoelenzichzelfôtskoverweldigd doordeafmetingenvanhun
problemen.

Daarstaatechtertegenover,datzijnog steM sinhun land geloven.Erzijn
nog steH smaarweinig Amerikanen die,zoalsvelen in Europa,de neiging
hebben hun land te ontvluchten en naar elders,waarheen dan ook,te em i-

greren.Zelfsdenegers,diehettoch werkelijk nietbesthebben,verzetten
Zch methand en tand tegen hetidee terug te keren naarhetland van hun
oorsprong.Ondanksalleshouden deAmerikanen van hun land - en hetis
zeerde vraag ofmen datnog van alle Europeanen kan zeggen.De Ameri-

kanen gel6ven nogsted sin hun land.Hetheeftin deloop van zijn geschid enis alzôveelcrises doorstaan;hetza1 ook deze te boven komen.
Toch isdathartve- a= end.
En tenslotte:zo arroganta1s de Am erikaanse toeristzich som sin Europa

gedraagt,zo vriendelijk en bescheiden ishijthuis.DeAmerikanen zijn in
wezen en hartelijk volk.Even gerd elijk a1sdegemiddeldeEuropeaan -
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metnamedeEngelsman - zijn deurgesloten houdtvoorvreemdelingen,
zetdeAmerikaan zijn deurvoorhen omn.En nietsdoetde Amerikaan
lieverdan de m ening van de buitenlander vragen over de problemen van
Amerika.

Ditlaatste kloptmetde bevindingen van JacquesM aritain,die bijzijn
afscheid als ambassadeurvan Frankrijk in W ashington zijn visie gafop
hetverschiltussen de Europeaan en deAmerikaan.W iein Europa scherpzinnig,'clever'wordtgenoemd,m ag zich daardoorgeprezen achten.<Kop-

petje,koppetje'iseenuitdrukkingvanrespect.Zegtmen echtervaniemand
inEuropadathijeen <goeievent'is,dan degradeertmen hem eigenlijk tot
een soortlammegoe zak,waarnietveelbijzit.In Amerikaishetprecies
andersom.tclever'krijgtdan algauw debetekenisvan slim en dusniet
helemaalbetrouwbaar.Voor een dclevere kerel'is hetuitki
jken geblazen.
Dehoogste1ofechterdieeen Amerikaan van zijn md e-Amerikanen kan
krijgen isde kwalificatie:he is a good neighbor.Een goede buurman.
<Goedheid'geldtin Amerikanieta1seen beminnelijkezwaktemaaralseen
deugd.
Datishetandere Amerika.

Dejonge kiezers
W anneerhetAm erikaanseCongresœ nmaaleen amendementop deGrondwetheeftaangenom en,wordtditamendementtergod keuring toegezonden

aan dewetgevendeorganen van deverschillendeafzonderlijkeStaten.Keuren deze collegesin tenminste drie kwartvan hettotaalaantalStaten - in
tenminste 38 van de 50 Staten dus- hetgod , dan tred thetin werking.
M et die amendementen op de Grondwet is Amerika zuinig. ln de bi
jna
twee eeuwen verstreken sedert het vaststellen van de Grondwet werden
slechts enkele tientallen am endementen aangebracht en daarvan nog tien

dietegelijkmetdeGrondwetzelfwerdenaangenomen en diedezogenaamde BiIIofRightsbevatten.
Op 23 m aart van verleden jaar nu werd erweer eenszo'n amendement
aangenomen en aan de verschillende Staten toegestuurd.Een amendement

waarbijdekiesgerechtigdeleeftijdvoorAmerikaanseburgerswerdverlaagd
van 21tot18 jaar.In deloop van hetjaar 1971 kwamen geleidelijk de
vereiste goedkeuringen allemaalbinnen.Hetamendem entisdusnu in werking getreden en ditbetekent, datbi
jdekomende presidentsverkiezingen

driejaarlichtingen - een slordige 25 miljoen kiezers- aan hetkiezerskorpsworden toegevoegd.

Nu zijn depolitieke rekenmeestersnatuurlijk druk aan hetwerk om de
gevolgen van dezeverm eerdering te peilen. Zijzijndaarbi
jtotdeconclusie
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gekomendatnaarallewaarschijnlijkheidéénkwartvan dezekiezersaanwas
geen gebruik za1maken ofkûnnen maken van zijn stemrecht(studenten
bijvoorbeeld die studeren aan een Uiversiteitbuiten de Staat van hun
inwoning en nog nietlang genoeg in hun universiteitsstad wonen om dââr

tekunnen kiezen);één kwartzalRepublikeinsstemmenen dehelftDemocratisch.
Kunnen dezeverschuivingen nu deuitslagvan deverkiezingen in november

beslissend bdnvloeden? Kunnen de jonge kiezersvan Amerika hetevenwichtdoen omslaan?
Om een antwoord op die vraag te kuM en geven m oet m en voor ogen
houden hoedeAmerikaansePresidentwordtgekozen.Datgeschiedtstaats-

gewijs.Dekiezersbrengen infeitehunstem nietuitopdepersoon vanhun
favoriete kandidaat,doch op een groep <kiesm annen'uithun eigen Staat.
De groep kiesmannen die in een bepaalde Staat de meerderheid van de

stemmen verwerft,wordtin zijn geheelafgevaardigd naarhetkiescollege
datuiteindelijkdepersoonvandePresidentaanwijst.W innendusdeRepublikeinen in één bepaalde Staat de verkiezingen,dan stemt die hele Staat

bijdeeigenlijkepresidentsverkiezingin hetkiescollegeRepublikeinsook al
wasdie meerderheid nôg zo krap.
Ditbetekentdatin dieStaten waarde Republikeinen overeen grotem eer-

derheidbeschikten bijdevorigeverkiezingen,dejongekiezersgeeninvloed
kunnen oefenen op deuitslag.Zi
jkunnen aan demeerderheidvan deRepublikeinen we1watafknabbelen:maar de schaaldoen doorslaan kunnen

zijniet.EvenminmaakthetvoordeDemocratenveelverschilindieStaten
waarin zijdemeerderheid hebben.Dejongekiezerskunnen diemeerderheid vergroten,maarheteindresultaatblijftgelijk.Ditlaatste isbijvoorbeeld hetgevalin New York,waardeDem ocraten in 1968aleen meerder-

heid van 400.000stemmen behaalden enin Pennsylvaia,waarzij200.000
m eerbehaalden dan de Republikeinen.Ook in M ichigan en M assachusetts

metDetroiten Boston alsgrote steden wonnen de Democraten glansrijk.
Daarverandertdusdekomstvan dejongekiezersnietsaandeuitslag.
ln andereStaten liggen dekaarten echterduidelijk anders.In lllinoisbijvoorbeeldisdeuitslagvandeverkiezingen altijdeen dubbeltjeop zijnkant
geweest.Kennedy won deze Staatindertijd meteen meerderheid van niet
meerdan 9000 stemmen op een totaalvan vijfmiljoen.Nixon deed hetin
1968 ietsbeter;hijwon met130.000 stemmen meerderheid,maarlllinois
krijgterditjaar600.000 jongekiezersbijen a1sdevoorspellingen van de
rekenm eestersuitkom en,betekentditdatde Democraten er300.000 stem -

men bijkrijgen tegen de Republikeinen maar 150.000 en dan valtceteris
paribushetdubbeltjenaardeDemocratischekant.In Ohio,waarin 1968
Nixon een m eerderheid van 94.000 stemmen verwierf,komen ook 600.000
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jongekiezersopdagenmeteennetto-winstvan 150.0* voordeDemocraten
inpetto.InNew Jerseykomtdejongegeneratieopzetten met350.000man;
voordeDemocraten een mogelijkenetto-winstvan omstreeks90.000.Voldoende om Nixons meerderheid van 60.000 stemmen in 1968 te overtroeven.In Californië,een van de grootste staten,die œn zeer groot aantal

kiesmannen afvaardigt,komen ditjaar1,2miljoen nieuwekiezersnaarde
stembus.VoordeDemocrateneenmogelijkenetto-winstvan 300.000 stemm en.Ruim voldoende om hun achterstand van 225.000 stemmen in 1968
goed tem aken.ln Florida liggen dezaken ietwatingewikkelder.Nixon be-

haaldedaareen meerderheid van 200.000 stemmen.Dejongekiezerskunnen daarniettegenop;zijzijn slechts 360.000 man sterk en leveren de
Democraten dusœ n netto-winstvan nietmeerdan 90.000 stemmen.Daar
staatechtertegenover,datW allace in 1968 600.000 stemm en in de wacht
sleepte en datzi
jn kansen in Florida ditjaaraanzienlijk geringerworden
geacht.
Nixon won in 1968 maarmeteen héélkleine marge.Een paarStaten kun-

nendedoorslaggeven.Zullen dejongekiezersdatdoen?
De stem van hetplatte Iand

Devadersvan de Republiek derVereigde Staten beschouwden devrije,
onafhankelijkeboer,diemetdespain dehand en hetgeweeraan devoet
zijn eigen land bewerkteen verdedigde,alsdeidealeburgerin een democratisch staatsbestel.Vandestedenmoesten zijnietshebben.Kleinemarktstadjes,waardeboeren hunproduktenkondenverkopenenkondeninslaan
watzijnodig hadden,konden ernog meedoor,maardegrote industriële
centra m et hun bevolking van arme en onderontwikkelde arbeiders be-

schouwden zija1sdepestvoordedemocratie.
Dieopvatting heeftin depolitiek van Amerikalang doorgewerkt- en dat
k6n ook nietanders,omdatde meerderheid van het Am erikaanse volk nu
eenmaalop hetplatteland of in de kleine stad woonde.Politicidie geen
bindingen hadden m et het platteland of m et de kleine stad,konden de
meerderheid eenvoudig niet halen.Kandidaten uitde grootstad kwamen
voorhetpresidentschap eenvoudig nietin aanm erking.

Dezesituatie isvandaag aan de dag wezenlijk veranderd.Hetplatteland
begintterug te lopen;dekleine steden worden grootstM en metalle allures

vandienendegrootsteden werdenmiljoenen-metropolen.Op hetogenblik
wonen van iedere tien Am erikanen erzesin grootstads-agglomeraten en de
trek daarheen houdtnogsteedsaan.Voorde twee groterivalen in de Am erikaanse politiek,de Republikeinen en de Democraten, ishetzoeken dus
naareen grootstadsallurein hun beleid.
Op ditpuntnu hebben de Democraten een historisch voordeel. Toen hon-
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derd jaargeld en de Republikeinen zegevierend uitdeburgeroorlog kwamen,leek hetalsofzijdeDemocratischepartijdaarmeevoorgoM hadden
verpletterd.W eliswaarklampten deblankezuiderlingen,diede oorlog hadden verloren,zich nog aan deDemocraten vast,m aarin hetnoorden kregen

zijnauwelijksmeereen voetaan degrond en metalleen dezuidstaten a1s
een geslotenblankblok achterzich konden zijnuœnmaalgeen verkiezing
winnen.Hetwaren degrootstd en diehenuiteindelijk overdezecrisisheen
hielm n.Vasthoudend aan de plattelandstradiie van de Vaders van de
Republiek,legden de Republikeinen nietsdan verachting aan de dag voor

demiljoenen-massavandeimmigranten uitEuropa;zijlieten diearmoedzaaiers aan de Democraten over,die zich daar gretig op wierpen en er

inderdaad in slaagden degrootstd en in hungreep tekrijgen.
Diegreephebben zijndg.Erzijnwe1enkeleRepublikeinsepoliticidiezich
nu Om degrootstads-massa'sbeginnen te bekomm eren,maarhetfeitalleen
aldatéén van deze politici,burgemeesterLindsay van New York,naar de
Democraten isovergelom n,bewi
jstwe1datde Republikeinen nog steH s

grote moeite hebben methetgrootstadsprobleem.W aar zijop hopen is,
dat grote gd eelten van de grootstadsbevolking langzamerhand in betere

doenisgekomenenverhuistnaardeietwatsorissanterebuitenwijken,waar
hettotdegod etoon behoortRepublikein tezijn.Een greep op de arbeidersmassa hebben zijnog lang niet.Hetplatteland heeftweliswaar geen
meerderheid m eer,maar de Republikeinen hebben de traditionele steun

diezijvandaaruitkregen,noghardnodig,willenzijhetoverwichtvande
Democraten in de grote steden comm nseren.H etplatteland zitop de wip.
M ethun oveM chtindestd en zitten de Democraten overigensnog nietop

rozen.Indeverkiezingsstrijdvan 1964,toen Goldwatermin ofmeerom nlijk hetracisme preikte,vielde Democratische meerderheid onder de
blanke kiezersin dezuidstaten aan diggelen.W eliswaar zorgde de uitbreiding van hetkiesrechtonderde negersvoor œn zekere com pensatie,maar
de kom stvan W allacein 1968 brachtzoveelverdeeldheid in hetzuiden,dat
deRepublikeinen era1slachendederden metdebuitvandoorkonden gaan.

M ogelijk slaatdatditjaarom,omdateen derdepartijhetin Amerika nu
œnmaalnooitlanguithoudt,maarhetblijftvoordeDemocraten œn zorg.
ZiJmoeten naarnieuwesteun Omzien.Zullen zijdienu vinden bijhet
platteland?
H etisvoorniemand een geheim,dateronderdeboeren grote ontevrM enheid bestaatmethet beleid zoals dat doorde regering Nixon is gevoerd.
Nixon iserhelem aalnietmeerzo zekervan datde Staten m etove- egend

plattelandsbevolking,waarvanerminstenseen dozijnhem een meerderheid
hebbengegevenin 1968,datditjaarweerzullendoen.Deboeren zijnklaarblijkelijk vanplanhunhuidditjaarduurteverkom n.Daarhebben zijblijk
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van gegeven op een congres van de machtigste plattelandsorganisatie in

Amerika,dieeind verleden jaar12.000 van haarbestuurdersuithethele
land inKansasCitybijeen riep om de situatietebespreken.Enhettekent
dedreigendesituatievoorde Republikeinen,datzi
jopdiereusachtigevergadering nietde Republikeinsekopstukken hebben uitgenodigd,doch redevoeringen hebben laten houden doorHubertHumphrey en Edmund M uskie,de twee kandidaten van de Democraten in 1968.Deze beide heren
hebben van dik houtplanken gezaagd.H un kritiek op hetlandbouwbeleid
van Nixon loog ernietom.En allicht:erstonden twaalfStaten op hetspel!

M etanderewoorden:zoweldejongekiezersa1shetplattelandzoudeninde
presidentsverkiezingen van ditjaarwe1eensverschuivingenteweegkunnen
brengen die de schaal doen om slaan.H et wachten is niet zozeer op de
kandidaten a1sop de verkiezingen zdf.Déâr za1hetspannen.

M oethetzo h/#pea ?
Heelhetjaarwaarinpresidentsverkiezingen worden gehouden,staatinhet
teken van deze verkiezingen.De eerste kandidaten steken allang véôrde

crocusjeshunkopjesomhoog en deeerstevôôrverkiezingen beginnen alin
februari.Tienmaanden voordeeindstrijd.Herhaaldelijk zijneralstemmen
opgegaan om daarverandering in tebrengen.In de eersteplaatsomdatzo'n

langeverkiezingsstrijd hetm litiekeleven vrijweleen vo1jaarlang verlamt.
IndetweM eplaatsomdathijteveelkost.Ditlaatstebeginthoelangerhoe
zwaarderte wegen.

Zestigjaargeld en,in 1912,bevochten driekandidaten elkaarhetW itte
Huis:W ilson,Taften TheodoreRoosevelt.Alledrievoerden zijeen uitgebreideverkiezingscampagne en tesamen besteedden zijaan die campagne
œ n bedrag van 2.877.000 dollar.Datwas 19 centsvoorelk van de ruwweg

15miljoen kiezersdiehun stem uitbrachten.Sedertdien zijndekosten van
de verkiezingscampagnes zozeer opgelopen,dathetgebd elvan de grote

partijenom geldvoorhunverkiezingsfondseneenvierjaarlijkseplaagdreigde te worden.Nietalleen een financiële aderlating voor degenen die het
geld moesten opbrengen, maar ook œ n bron van corruptie. De gulste
D VCrSgaven nietsvoor niets'
,vöôrwathé6rdewaten de man die de race

won,moestin iedergevalzorgendatzijn eigenboterham,ofiniedergeval
dievan zijnpartij,voordevolgendeverkiezingen ook gesmeerd bleef.
ReM sin 1925 nam hetCongreseen wetaan die paalen perk m oeststellen

aandiegeldwegsmijterijvoorpolitiekepropaganda.Geen kandidaatmocht
meerdaneenbepaaldbedragbesteden engeenpersonenofbedrijvenmochten hem m eerdan een bepaald bd rag schenken.Dathielp éven,m aarniet
lang.De wet had grote mazen en werd bovendien niet toegepast.Zelfs

openlijkeschendingen ervan werden nietvervolgd.
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De kosten van de verkiezingscampagnes bleven dus oplopen. Volgens

officieelbekend gemaakte cijfersgaven Nixon,Humphrey en Wallace in
1968samen 56miljoen dollaruit- 77 centsvoorelk van de73miljoen
kiezers die hun stem uitbrachten.Onofficieelechter kostten die verkiezingen van 1968 veelmeer.De kapitale sommen die de kandidaten uitgaven
aan hun propaganda voordevoorverkiezingen en voorhun campagne in de
Conventiediehen kandidaatmoeststellen,en de eveneenskapitalesommen

dielangsallerleisluipwegen,voornamelijk doordactiecomité's'diehungeld
nietin deofficiëleverkiezingskasstortten doch zogenaamd op eigen houtje
inhaalden bijdealgemenepropaganda,vormdentesamen een veelvoud van
die56miljoen.Deskundigen schatten hetwerkelijk uitgegeven bedrag op
rond de twee honderd mil
joen.
Nixon heeftde presidentsverkiezingen gewonnen en m en mochtaaM emen

dathijzijn Republikeinsegeldschietersnietin dekou zou laten staan.De
Amerikaanse columnistJack Anderson heeftdaar onlangs een duidelijk
voorbeeld van gegeven.Am erikaansebanken innen belastinggelden en hou-

dendatvoorderegeringindeposito.Zijbetalen daargeenrenteover,evenmin alsvooranderegelden diederegeringrechtstreeksbijhen onderbrengt.
Zijkunnen dusdiegelden beleggen of uitlenen en er rente van m aken,
waargeen centvan aan deStaatten goedekomt.Purewinstdus.En zo kan
hetvé6rkom en dat burgers van de Vereigde Staten,om hun belasting te

betalen,geldvan debankmoeten lenen - somsà 14% rente- terwijlde
bank ditgeld renteloosonder zich kan houden.Van die banken noemde
Anderson ertwee- allebeizwaarRepublikeinsgeoriënteerd - dierespec-

tievelijk 200 en 300 miljoen overheidsgeld onder hun berusting hebben.
Renteloos.Intotaalligteraltijdwelergenstussenéénentien miljarddollar
overheidsgeld renteloosbijdeongeveer12.000bankenvan Amerika.Maar
volgensde gegevenswaarAnderson overbeschikte,ligtdatvoornamelijk
bijdie banken wierdirectie dbetrouwbaar'Republikeinsgetintis.Nixon
smeertzijnboterham we1zeerzorgvuldigaan dekantvan debanken.
lshetprobleem vandedure verkiezingscampagnesoplosbaar? Twee oplos-

singen zijn zeerrecentelijkin deaandachtgekomen.Eén:verkortdeduur
van de verkiezingscampagnes doorvereenvoudiging van het systeem.Alle

voorverkiezingen bijvoorbeeld op één,laterin het jaar vallende datum,
liefstzo dichtmogelijk tegen de datum derConventiesaan.Een andere:
verlengdeambtstermijnvan dePresidenttotzesjaren,zodataldieellende
zich nietmeeriederevierjarenhoeftteherhalen.En Senatoren zitten tenslotteéôk zesjaren.
Ergserieuszijn dievoorstellen nognietopgenomen.M aarwatnietis,kan
komen.Hetzijn wéérde afmetingen van hetprobleem die de aandacht
dwingend opeisen.

Politiek O verzicht
lnternationaal

N ixon naarM ao
De m et grote belangstelling tegem oet geziene reis van president N ixon naar

communistischChinaisvoorbij.DeAmerikaansepresidenthaderzichzogoed
mogelijk op voorbereid;zelfshaalde hijdeFranseChina-kenner,ex-minister
M alraux,naarW ashington om van diens ervaring tekunnen profiteren;evenals
vele anderen waarschuwde M alraux voor al te hoge verwachtingen;volgens

hem wasM ao speciaalbedachtop verbeteringvan delevensstandaard in zijn
land en hijgaf deraad aan deVerenigde Staten Peking daarbijte hulp te
kom en om zo langzaam een betere politieke verstandhouding voor te bereiden.

Debesprekingen- enkelemalen metMao en dagelijksmetTsjoeEn-laiblevenstriktgeheim.Even schi
jnenermoeilijkhedentezijngeweestbijdevertalingvan hetslotcommuniquémaarvoorhetoverige schi
jntallesperfectte
zijn verlopen.Hetcommuniquégeeftenkelebelangrijkepunten.Alleen alhet
feitdatbeidemogendheden zichneerleggenbijderealiteitennietalleenop dit
ogenblik,m aar ook in de toekomstincidenteel direct contactm et elkaar zullen
opnem en is een grote vooruitgang op de langeweg naarnorm ale betrekkingen,

diedekansopvrededoetgroeien.Verdereuitbreidingvandewederzijdsehandelsbetrekkingenwijzen in dezelfderichting.Ontspanningwordtook vergroot
doordeverklaring,datgeen vanbeideparti
jenzalstreven naardehegemonie
in Azië,m aar de toevoeging datbeiden zich zullen verzetten tegen e1k land dat

ditwe1zou proberen,is een duidelijke waarschuwing aan M oskou en hetza1
NixonstraksbijzijnreisnaarRuslandwe1moeitekostenom Brezjnevduidelijk
temaken,dathijgeen anti-Moskou politiek metChinawi1bedrijven.
Natuurlijk isergesproken overFormosa;Peking blijftdita1seen deelvan
China beschouwen en Nixon heeft in zekere zin erkend dat het een intern

Chineseaangelegenheid is;hijverklaartnu,dathetzijnbedoelingisdeAmerikaansetroepen terugtetrekken en debasesteontmantelen,hetgeen mogelijk
is daar Peking geen aanstalten m aaktom Form osa te veroveren;we1 verbindt
N ixon aan deze belofte de voorwaarde van verdere verm indering van de spanning in Zuid-oost-Azië.ln dit verband is een recente uitlating van M alraux

mogelijk verhelderend,n.1.datNixon hiermeehelemaalgeen concessiesaan
Pekingheeftgedaan,daareralvijfjaren eenovereenkomstbestaat,datnade
doodvanTsjiangKaiTsjekheteiland aan Pekingzou komen.DeophetcommuniquévolgendereactievanTaiwanwasbegrijpelijkzuur;menvertrouwtde
verzekering van Nixon datergeen geheime afspraken zijn gemaakt,in het
geheelnieten vreestin de steek te worden gelaten.
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PekingblijftinzakeVietnam staan opdeeisvangeheleenspoedigeterugtrekkingvan deAmerikaansetroepen en hetheeftnogeenszijnsteun aanHanoi
en de Vietcong bevestigd;hetkan zich niet veroorloven anders te handelen,

daarMoskou onmiddellijk hiervan zou profiteren.Hetkan ook nietmetde
VerenigdeStaten totafspraken kom en overVietnam ,om dathetgeen kansziet
H anoite dwingen deze na te kom en.D aarom m oetdeuitspraak datgeen van

beidepartijen namenseenderdekanonderhandelen,gezienworden a1seenste
m eer een geruststelling aan H anoi,datgrote broer in Peking geen im perialistische bedoelingen heeft.
H etiste vroeg om een oordeelover de reisvan N ixon uitte spreken.D e resultaten kunnen nog heel lang op zich laten wachten;er is nog slechts een begin

gemaaktmethetleggen vancontacten.Hierbijechtereen vraag:metwieiser
contactgelegd?Maois78enTsjoeEn-lai73jaaroud.W ieishun opvolger?
H oeza1een volgenderegering staan tegenoverdeverbeterdeverstandhouding?
Komen deze nu nog onbekende figuren terug op de politiek van toenadering
totde Verenigde Staten?
Een andere vraag isdienaarde houding van Rusland.In hetbegin wistM oskou nietgoed raad m etNixonsreis.Gelukkigwasmen ernietmee,zoalsbleek

uitPoolseperscommentaren;na aanvankelijk summiere mededelingen in de
Russische persvolgde er een uitvoerige vermelding van kritische buitenlandse
com mentaren en tenslotte verscheen er een scherpe kritiek in een Russisch
dagblad, waarin gesproken werd over een sam enzwering van de V erenigde

Staten enChinategendeSovjet-unie.ErwordtverwachtdatMoskouallesza1
doen om zijn positieteversterken.En datnietalleen door grotere steun aan
Noord-vietnam maar ook door te proberen zijn Europese satellieten meer
onder controle te plaatsen.Er is alsprake van een sterkere Russische druk op
Roem eniëen Joego-slaviëom deM oskousegelederen geheeltesluiten en zo de
positievan Peking te verzwakken.

Europese Gemeenschap
G edurendedetweedehelftvan 1971iservoortdurend onderhandeld tussen de
Zesen de vierkandidaatleden Engeland,Denem arken,lerland en Noorwegen,

overproblemen a1svisserijrechten,suiker,landbouw-enmonetaireaangelegenheden.Vooralderegelingvan devisserijbrachternstigemoeilijkheden.Hieroverwasdoorde Zesalin oktober1970 een besluitgenomen,waarin vrije
toegang totiedersterritorialewaterenwerd gewaarborgdmeti
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na drie m aanrijk aandeoorspronkelijke
deneen gezamenlijkstandpuntvandeZeswasvastgelegd,bleekditnogsteeds
onaanvaardbaartezijnvoordeVier,diestelden datnaeenovergangsperiode
opnieuw devisserijkwestiemoestworden besproken dooralletien leden.Na
concessies van de Zes kwam m en zover,dat drie kandidaatleden akkoord gin-

gen en alleen N oorwegen nog bezwaren had,m aar ook hiervoor werd een
oplossing gevonden.
Intussenhad m en ook enkeleandereproblemen uitdeweggeruim d;zo wensten
Nederland en W est-Duitsland dooreen anderedefinitievan Britse nationaliteit
te voorkom en dateen groot aantalBritten uitde Gem enebestlanden de kans

zoudenkrijgenzichblijvendinEuropatevestigenenmoestereenbevredigende regeling worden gevonden vx r de Ierse suikerproduktie.

Toen dit allesachterde rug was,konden op 22 januari1972 in Brusselde
officiëlestukkenwordenondertekend,waardoorhetVerenigdKoninkrijk,Denem arken,Ierland en N oorwegen 1id werden van de Europese Gem eenschap.
Absoluutzekerisdetoetreding echternog niet.In de nieuw toegetreden landen
zullen de verdragen nog m oeten worden geratificeerd.ln Engeland heeft het
Parlem entditprincipe-besluitreedsm eteen onverwachtgrotem eerderheid in

oktobervanhetvorigjaargenomen,maarde diverseuitvoerings-en aanpassingswetten leverden somsgevaarlijk kleine meerderheden voorHeath op.In
D enem arken en Ierland za1een referendum worden gehouden,m aarop deuitslag is men we1gerust.lets andersligtde zaak in N oo- egen;de minister voor
visserijzaken trad af,toen zijn regering de m oeizaam totstandgekom en overeenkom staccepteerde.Ook hierkomteen referendum ,gevolgd dooreen stem m ing in hetparlem ent;daarerhiereen gekw alificeerdem eerderheid van 75%

vereistis,kunnen 38leden detoetredingverhinderen enbijeen eerderestemmingin junij1.bleken eral37tegenstanderstezijn.Hetisdusnog even afwachten ofdevergrotegem eenschap ook realiteitza1worden.

Bondsrepubliek D uitsland
Afwachten is ook de boodschap inzake de ratificatie van de verdragen die
Brandtslootm etM oskou en W arschau.D eCDU /CSU heeftvoortdurend hef-

tigekritieklatenhoren;mogelijkheeftBrandtgehoopt,datdezewelzouuitgewoedzijntegendetijddatdeviermogendheden-overeenkomstoverBerlijnwas
totstandgekomen,daarhijeerstdaarnaoverderatificatiehoefdetespreken.
In datgevalishijbedrogenuitgekomen;deoppositieisfellergeworden nu de
tijdvoorbehandeling in Bondsdag en Bondsraad isgekomen.CSU-erStrauss
kwam zelfsm eteen eigen ontwerpverdrag m etM oskou,waarin de nadruk werd
gelegd op hetvoortgezette streven naarhereniging van beide D uitslanden en Op
hetfeitdateen definitieve regeling van de grenzen is voorbehouden aan een
vredesverdrag m eteen herenigd Duitsland.In de Bondsraad,vertegenwoordiging van de deelstaten,werd bi
jeen bespreking van de verdragen in eerste
instantie m et21 tegen 20 een m otie aangenom en waarin de verdragen werden
afgekeurd.Deze uitspraak kan dooreen eenvoudige meerderheid in deBonds-

dag,devolksvertegenwoordiging,ongedaanworden gemaakt.Demoeilijkheid
isdatde m eerderheid van Brandtin ditcollegegeslonken istot4 stem men en

datalsdeBondsraad ookintweedelezingbijzijnafwijzingblijft hetgeente
verwachten is- erin deBondsdag een tweederdem eerderheid vereistisom de
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verdragen ertoch doorte krijgen en ditlaatste ispraktisch onmogelijk.Er
wordt derhalve aldruk gespeculeerd op nieuwe verkiezingen.Zoals te doen

gebruikelijk zeggen allepartijen hiernietbang voorte zijn.Maarwaarover
spreektdekiezerzich uit?A1shijzijnstem laatbepalendoorzijnoordeelover
de verdragen die Brandt gesloten heeft,zou debondskanselierwaarschi
jnlijk
eenruimemeerderheid krijgen.Maarhijkiestvooreen periodevan vierjaren
eenBondsdagdieoverallemogelijkekwestiestebeslissen heeften hetisdan
nogm aardevraagofdetwijfelendekiezerszichzovollediglaten leiden door
de buitenlandse politiekeopvattingen van Brandt.D ebinnenlandseen de econom ischepolitiek zouden we1eens zwaarder kunnen m eetellen en daarover is
hun oordeelnietonverdeeld gunstig.

N ederland
Stakingen
Ondanks het door de rechter aan hetN VV opgelegde verbod om steun aan
stakinKen te verlenen braken er op verschillende werven toch - nu wilde stakingen uitn.a.v.de collectieve arbeidsovereenkom st voor het grootm etaal,

waarmeevijfwerknemersorganisatieswel,maarde grootste,deindustriebond
van hetNV V,nietinstem de.Voorzoverervan leiding sprakewas,gebeurdedit
doornieterkendevakbonden a1sA rbeidersm acht;erheersteeen zekereterreur

om werkwilligenhetwerkentebelettenenspoediglagenta1vangrotebedrijven
stil.
Op initiatiefvan devoorzittervan hetNV V,H .terH eide,kwam ereen com m issie van bem iddeling,bestaandeuitdriepersonen,die echter geen succes had
om dat weer de industriebond van het NVV niet akkoord wenste te gaan m et
het na enige dagen geform uleerde voorstel van de drie.D e situatie werd har-

der,waarbijechtermoetwordenopgemerkt,dathetmoeilijkwasom erachter
te kom en hoeveelechte stakers er waren en hoeveelwerkwilligen die door de
om standigheden gedwongen nietkonden werken.
Vervolgens werd er op voorstelvan de werkgevers gedachtaan een arbitrage-

commissie,dieeen allepartijen bindendeuitspraak zou doen.Tenslotte werd
decommissiegewijzigd in éénpersoon,n.
l.mr.Erdbrink,ex-rijksbemiddelaar
ennuombudsmanvoorhetlevensverzekeringsbedrijf.Dezebleekmetvoldoendewijsheid tezijn begiftigd om een Salomonsoordeeluittespreken overde
besteding van 0,7% ,waarmeedelonenwerden verbeterd;hijbesliste,datdit
zou gebeuren door een verhoging van de vakantie-toeslag,welke toeslag m ini-

maalJ1080,- zou bedragen.Inderdaad verklaarden allepartijen zich tevreden,maarallemoeilijkheden zijnnognietvan debaan.Erblijvennogvragen
over;zoalswiebetaaltde stakersen wiebetaaltde werkwilligen?

D e drie VJa Breda
Een geheelanderekwestie beroerde ons land in de afgelopen m aand.Een tries-

tezaak,diealjareiang aanvelen veelleedberokkende.Nogsteedszitten in

Breda drieoorlogsmisdadigers,indertijd terdood veroordeeld,m aar hun straf
werdgewijzigdinlevenslang.Delaatstejarenwerdenerdoorhengratieverzoeken gedaan,diesteedswerden afgewezen,m aarelke keer was heteen zaak die

de openbaremening sterk enerveerde.De huidige ministervan justitie,Van
A gt,kreeg de regering m ee voor het standpuntdateen gevangenisstraf van 27

jaren nietpastein deNederlandserechtsopvattingen hetkabinetdachtover
collectievegratiëring.Alhoewelzijformeelbevoegdwasdezeteverlenen,wenstezijtocheerstdemeningvandeTweedeKamertehoren in devorm vaneen
advies.Een tamelijkgrotemeerderheid sprak zichbijdiegelegenheid uittegen
gratieverlening en hetwaslogisch datde regering zich aan die uitspraak conformeerde.
Er zitechter een andere kantaan dezezaak en datis de felle onrustdie er

rondom ontstond.Persoonlijkdelenwijdemeningvan deminister,maarevenalshijhebben wijrespectvoordeopvattingvan anderen dieoptalrijkebegrijpelijkeenrespectabelegronden een anderemeningzijn toegedaan.Watonsin
deze trieste aangelegenheid echter vooral getroffen heeft,isdathetin N eder-

land blijkbaarnodigisdatiemand die eerli
jk voorzijn overtuiging in dezen
uitkom t, een voortdurend politie-escorte nodig heeften datzi
jn gezin wordt
bedreigd,zoalsbijministerVanAgtgebeurde.Eigenlijk dachten wij,datvrije
meningsuiting in N ederland al eeuwen een erkend recht was en dat dit recht

een van dekernpunten van hetverzettegen hetnazismevormde.Wijblijven
menen,datwi
jonsniethebbenvergist.
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België

Komterlevenin debrouwer# ?
N a een periode van ontmoediging schieten een aantalactiesweer uitde grond
op. Volksvergaderingen,onderzoekscom m issies, dossiers,infobeurzen, m oties

en persconferenties,optochten en syndicale strijd,deverkiezing van M artens
a1s voorzitter van de CVP:levenstekenen die zich zowelbuiten a1s ook binnen

destructurenlatensituerenendievaninvloedkunnenzijnop onzepolitiek.
1. Erisdezaak van Fr# en Vroliik geweest,die reedsin juni1971 in de
schandalenrubriek kwam door publikaties in Special en H umo.
.800 kinderen

worden,volgensdiverseaanklachten,in dezeinstellingverwaarloosd,geestelijk
onderdrukten financieeluitgebuitdoordirectie,leerkrachten en opvoeders,wie
de hele zaak over het hoofd is gegroeid.Een dossier hierover verscheen in

januariin Exodus;demeeste weekbladen wijdden er artikelen en interviews
aan;studenten kwam en ervoorop straatin Leuven.In de K am er m oestM inister Vranckx toegeven dat de fopenluchtopvoeding'er niet in slaagtde proble-

matiek van een zo grote groep gestoordeminderjarigen te ondervangen.Eind
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februarigafeen onderzoekscom m issie,opgevatals een soortvolksrechtbank,
zichzelfde zaak tebeoordelen,na verschillendevolksvergaderingen metgetui-

genverhoren.Hetresultaatvanditalleslijktonsinzoverrepositief,datdergelijke misstanden,die in meerdere instellingen voorkomen,nietlanger in de
doofpot kunnen worden gestopt.H et publiek is er nu voor gesensibiliseerd.
M en stootdoortotde onderliggendepolitieke problem en:gebrek aan belang-

stellingvoordezekinderen,aangelddatwijervooroverhebben,aanbekwame
opvoedersenbegeleiders.Ditkan dewegvrijmaken voorook andereproblemen,o.m .datvan hetgevangeniswezen in België,waarvoorhetpubliek nog
helem aalnietgevoelig is.
2. W e1reageerde hetpubliek nu ook op de verhoging van dedoktershonoraria.V ele Belgische art
sen verdedigenhun vrijberoep en hun geprivilegieerde
situatiehardnekkig tegen elke vorm van organisatie en ce rdinatie,laatstaan
tegen alleswatzweemtnaarsocialisatievan degeneeskunde.Velen hebben een

onmenselijk leven en compenseren datdan meteeren aanzien en een goed
voorziene bankrekeing.D e beruchte doktersstaking in 1964 wekte nog heel
weinigweerstand van hetpubliek,m aarwaswe1deaanzetvooreen groeiende
dem ystificatie van hetberoep.Toen in februari 1970 de honoraria met 20%
werden verhoogd,kwam er al meer reactie los.Een protestm ars van 150 stu-

denten in degeneeskundeklaagde deonsociale toestand aan:terwijl20.000
mijnwerkerswekenlang staakten voor 15% loonsverhogingen een minimumloon van 500fr.per dag,kregen de geneesheren zomaar 20% zonder enige
verandering in de <liberale'situatievan hun beroep.
Toen echteronlangsweereenseen verhogingvan dehonorariawerdtoegestaan

(dezekeer12% ,volgenseenbestaandakkoord mssen doktersen ziekenfondsen
in hetkader van een reorganisatie van de gezondheidszorg,waarvooralsnog

nietsvan in huiskwam) en ditweer samenvielmet een reeks van stakingen
waarbijarbeidersen bedienden weken lang op straatstonden methun eisen,
leek ditsamentreffen sommigen toch wataltegortig.Een groepjongeartsen
uitMerelbekemanifesteerdehaaronvrededooreen tijd langtewerken tegen
de tarieven die temgbetaald worden door de ziekenfondsen (zonder Tremgeld'

dus).Zijprotesteerden tegen deeenzijdigeverhogingvan dedoktershonoraria
zonderdatdaaraan een betere organisatie in hetkadervan een maatschappe-

lijkeaanpakvandegezondheidszorgwerd gekoppeld.Zijvondenweerklankin
depersen in een opgemerktTv-debatl refpunt).M edische studenten organiseerden w eereen protestm arsnaardestakendearbeidersin Tessenderlo.Rond

dezelfdetijdkreegeen anderezaakveelruchtbaarheidinhetAntwerpse.Twee
jongeartsenmeteen groepspraktijkwerdenvoordeOrdevan deGeneesheren
gedaagd.Hun werd ten lastegelegd datzijhun arbeiderscliënteelslechts de
temgbetaaldetarievenvroegen,datzijzichlaatdunkendhaddenuitgelatenover
een collega arbeidsgeneesheeren oneerbiedigoverdeOrde,datzijzich onwardig gedroegen door a1s m ilitante fm aoïsteng pam fletten uit te delen aan de

fabrieken en hun patiënten maatschappijkritisch te beïnvloeden.Zij kregen
steun van de K atholieke W erklieden Bond;vele open brieven van patiënten
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verschenen om een echt sociale geneeskunde te vragen.D it is een nieuw feit:
burgers gaan zich m engen in wat tot nog toe uitsluitend behoorde tot het
dom ein van hetm inisterie,de ziekenfondsen en de dokterszelf.
3. N og op andere terreinen valt w at te m elden. D e K atholieke Arbeiders
Vrouwen (K.A.V.)verbrandden voorhetgerechtshofteLeuven een exem plaar
van hetburgerlijkwetboek,dvereerd m etaldeeretekensvan dediscrim inatie'.

Sindszowat24jaarisdeherzieningvan hethuwelijks-en gezinsrechtaan de
orde.Een princiepsregelvan 1958verleende devrouw burgerlijke bekwaamheid,maarhettotaalgebrek aan toepassingswettenlaatindepraktijk allesbij
het oude.

Anti-shell-contestanten zijn in een strijd gewikkeldmeteen van demachtigste
concemsvan hetogenblik.Deaanleiding:een schaamtelozeShell-wedstrijd in
de scholen onderhetmotto tWijbeschermen de natuur'.Kritische leraren en
leerlingen hebben ditinitiatiefontm askerd a1seen public-relations-m aneuver,in

eenZwartM ilieuBoekwaarvoorzijaanhetministerievannationaleopvoeding
dezelfdefaciliteiten vragen a1s Shellhad gekregen.Shellisduidelijk gealarm eerd en probeertde groep nu te intim ideren.Kranten hebben allaten weten

datzijvanwegedebelangrijke Shell-publiciteitvan allemedewerking metde
groep m oeten afzien.

MindergoednieuwsishetverdwijnenvanhetnieuwelinkseweekbladVriidag.
Hetheeftdriem aanden geleefd.H etwaseen gok.M en had heterop gewaagd
metweiniggeld testarten;m etdhetproduktin handen'zou m en we1meergeld

loskrijgen.Datisnietgelukt.Hetblad haalde uitstekendeverkoopcijfers;de
redactie en haarm edewerkerswaren flink de weg opgegaan van de contestatie,
m aarnog in hetstadium van de studentenbeweging van rond 1968.N u is er

meernodig dan dat.W ellichtheeftVrijdag bewezen dateen linksweekblad in
Vlaanderen we1leefbaaris,m aardan nietin de dure en van publiciteitafhan-

kelijkemagazine-vorm (watzi
jn ideeën-armetegenspelerKnack blijkbaarwel
kan).

4. Opsociaalvlak ontstondberoering doortweebelangrijkestakingen.
Sedert25januarizijndearbeidersvandechemischebedrijventeKwaadmechelen en Tessenderlo in staking. H et gaat om drie fabrieken onder dezelfde

directie,afhankelijkvan deFranseholding iEntrepriseM inière etChimique',
m et 1.200 arbeiders.M en kan de actie typeren a1s een klassieke <grote'staking
in de K em pen.Sedert hetbegin van de eeuw vestigden er zich enkele grote

ondernemingen in een soortvan neo-koloniale stijl.Erwasweinig industrie,
veelwerkkrachten en voorpersonenvervoer slechte verbindingen naar de industriecentra.D estreekzelfleek ideaalvoordeinplanting van grotechemische

en non-ferro bedrijven metsterkemilieubevuiling.Hetgeheelvan van deze
factoren leidtnog steeds naar een vorm van tew erkstelling die men typerend

achtvoordevorigeeeuw.Lagelonen,bijzonderongezondwerkenin sommige
gevallen een totale dominering van hetarbeidersgezin vanuitde fabriek,vooral

waar de arbeiderswijken,metinbegrip van kerk en partij,door de fabriek
werden gebouwd.
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Een vooreen krijgen deze ondernemingen te maken meteen <grote'staking.
De arbeiders trachten in éénmaalde loonachterstand met de industriecentra

zoveelmogelijkoptehalen.Vandaardeeisenvan 10tot15fr.peruurloonsverhoging.De deelnnm evan de arbeidersa= de staking ism assaal.D e actie
kan m aanden duren.D everhouding tussen patronaaten arbeidersen dewerk-

omstandighedenvormen eige/ijk hetvoomanmstemotief.Dagennachtworden de fabriekspoorten dooruitgebreide stakingspiketten bewaakt.D e directie

ronseltvoortdurend werkwilligen en eisthun bescherming doorde rijkswacht
op.De syndicale vrijgestelde van de betrokken bedrijfstak wordtterplaatse
bijgestaan dooralzi
jn collega'svan deprovincieen dievanhetganselandvan
zijn beroepscentrale.Dezeonvoorstelbarehardekrachtmetinggaatdoortotde
totale uitputting.Hetlukken ofmislukken van destakingbepaaltdemogeli
jkheden van de syndicaleactiein destreek voorm instensde volgendetienjaar.
Bijzulkefgrotestaking'gaathetin feite- nogaltijd - om de ontvoogding
van een streek.

Detweedebelangrijke staking isallesbehalveklassiek.Van 23 februaritot4
m aartstaakten debedienden uitde petroleum sector.Stakingen van bedienden

zijnnogzeldzanm.Watdezestakingzoopmerkelijkmaakte,wasnietalleen dat
debediendenzetoteen goed eindebrachten,m aarook datnaarheteindtoe de
arbeiders eveneens in beweging kwam en,en vooral:het ging om een zuiver
principiële kwestie,n1.de duurvan het akkoord,zonder datm et een woord
werd gerept over water in het akkoord m oest kom en.

Debediendeneistendathetakkoordvooréénjaarzouzijn.Debedoelingwas
tweevoudig.W anneerde collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten

vooréén jaar,lijkthetmogelijk de sociale programmatie tekoppelen aan een
nieuwe syndicale strijdlust.Enkele maanden na het afsluiten van het ene
akkoord moeten de onderhandelingen voor het volgende al begiM en. Op die

manierkomtdebelangstelling voorde syndicale activiteitin jaarlijkse cycli
opnieuw op devoorgrond.Dewerkgeversishetechterjuisttedoen om lange
periodesvanfsocialevrede'.Zijzijndanookprincipiëletegenstandersvanéénjarigeakkoorden.Detweedebedoelingwasdeakkoorden voordebediendente
laten samenvallenmetdievan dearbeiders.Nu ishetpraktischaltijdzodatde
onderhandelzgen van de bedienden beginnen nadathetakkoord van dearbei-

dersinkau enenkruikenis.Eigenlijkvalterdannietzoveelteonderhandelen.
Dezeeistotsamenbesprekenmoetgezienworden ineentendensnaarbedrijfssyndicalisme die sterk aanwezig isin de energiesectoren.

Syndicaalgezien isdebedoelingdatzowelarbeidersa1sbediendenperbedrijfstak in eenzelfde organisatiezouden verbonden zijn,waarernu overalafzonderlijkeorganisatieszijn voorbedienden en arbeiders.Bovendien wi1men in
deondem eming hetonderscheid tussen beidegroepen zien wegvallen doorhun

éénzelfdestatuuttegeven.Ophetogenblikwijkenarbeiders-enbediendencontract,lonen-enweddensysteem enderespectievelijkevoordelennogalsterkvan
elkaar af.

Hoebelangrijkdewerkgeversdezeeisenvinden,blijktwe1uithunhalsstarrige
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weigering eraan tegemoettekomen.Klaarblijkelijk rekenden zijerop dat,als
destakinglukte,deregeringvrijvlugtotopeisingzouovergaanom debenzineen stookoliebevoorrading toch te laten doorgaan. Deze noodsituatie ontstond
inderdaad,m aarde M inistervan A rbeid gebruikte ze in de eerste plaats om de

partijentotonderhandelentedwingen.Ditleiddetotvolgend compromis:voor
1972isereen akkoord van één jaar;daarna volgteen tweejaarlijksakkoord
zoalsvoorarbeiders,m aarwaarvoordebedienden slechtsdeonderhandelingen
kunnen beginnennadatdatvoordearbeidersisgeparafeerd;vanaf 1975 iseen

gezamenlijk akkoord van arbeidersen bedienden mogelijk.
Wilfried M artens, Voorzitter van de Christelqke Volkspartii.Zaterdag 4
maartheeftdeC.V.P.M artenstotvoorzitterverkozen,met83% van de uitgebrachte stem m en. Er waren opvallend weinig stem gerechtigden opgedaagd,

slechts338van demeerdan 500 (in april1969teldemen 489 stembrieven):een
verontrustende onverschilligheid na de nochtans gepassioneerde polem iek die
een hele m aand het persoverzicht kruidde.W at was er gebeurd? M artens,die
een geslaagd figuurwasalsvoorzittervan de vooruitstrevende C.v.p.-longeren,
had nu een nieuwe vlag gezwaaid:de christen-dem ocratie.Vroeger een voor-

vechtervanprogressistischefrontvorming,keerdehijzichnuafvandezeduidelijkepolitiekeoptieom zich aan tebiedena1svolbloed C.V.P.-er,verjongeren
vernieuw er van de oude opstelling.M odel staat niet meer het travaillism e of
Labour,m aar hetD uitse voorbeeld.D e N ieuwe M aand schreefin haareditm
riaalvan m aart:(S.P.D .en C .D.U .m ade in Belgium .H etW estduitse m odelis

zo aantrekkelijk omdateen (tvernieuwing''in dierichtinghetbestaan van de
B.S.P.endeC.V.P.nietinhetgedrangbrengt.Beidepartijenkunnenzowatter
plaatserustblijven.Niemand moetharakiriplegen.Ook deingewikkeldeproblemenvanfusieenineengroeien zijndanmeteenvan debaan'.
Ditiseenduidelijkgegeven enM artenskomterrondvooruit.Hijza1vechten
voorhetkatholiek onderwijsmaarook experimenten metde gemeenschapsschooltoelaten.Zijn huis za1 vele woningen hebben en ook de deur open
houden voorcontestatiebinnen de partij.M artensis36,bekwaam en dynamisch,m aar som migen vinden hem onbetrouwbaar,de m an die hetzekere voor

zichzelfneemt.Ineenhard debatin <Trefpunt'washetduidelijk dathijtussen
tweestoelen zit.Zijn optredenwerd metapplausversierd doorenkelemeegebrachtefans.Wordtditdestijlvan denieuwevoorzitter?Zelflichttehijeen
tip op toen hijop heteind van ditTv-debatzeidateen voorzitteraltijd een
eenzam efiguuris,diezich nietaan één strekking oftendenskan binden.G een
frontvorm ing dus,we1een opgefriste C.V .P.van 1945.
8-3-'
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BrittaniëregeertnietIanger
dezee

(Britain'sEconomîcProspects,editorR.
Caves, 1968; Britain's Economic Prospects Reconsidered, editor Alœ Cainz

Cross,1971).
De beste gegevensen de scherpzinnigste In de laatste jaren iserbinnen de kn'ng
commentaren inzake de Bdtse econom ie van economisch-historici een groep ontkomen sindsenkelejaren uitdeVerenig- staan die zich noemtde New Economic
deStatenl.In 1968 stelde hetBrookings Hi
storians.Op kwantitatieve wijze worInstitution een analyse op van de econo- den nauwkeurig enkelehypoth%en getest
mische groeiin Engeland.D eze groeiis overeenlangti
jdsverloop.Hetkwantitain de laatste jaren sterker geweestdan tieve is voor de New Economic Histoooitdaarvoorin deEngelsegeschiedenis. rians essentieel, hoewel de kwantiteit
M aar het tempo van de groeiis minder niet de essentie vormt van hun werkkrachtig dan in Japan,de Verenigde Sta- wijze.Zijstarten bij bepaalde vooronten en in de landen van het continent. derstellingen, zoals b.
v. Fogel er een
De mathem atische tecu ieken maakten aantal formuleerde over het verband
een onderzoek naar de betekeis van tussen spoorweg-aanleg en K onomische
diverse fadoren voor de groei- zoals ontwikkeling. Doch het testen van het
investeringsniveau, arbeidsproduktiviteit, verband kan volgensdeze groep nietantechnologie en organisatie - mogelijk. dersdan kwantitatiefguchieden.De taal
H etresultaatvoorEngelu d weesuitdat is te onbetrouwbaarom deze nog langer

vagemaatschappelijkegrootheden a1sarbeidsdiscipline, moderne mentaliteit en

te vertrouwen.

De papers verzxmeld door D onald N .

gewoontedebetwaren aan deachterblij- Mx loskey zijn het resultaat van een

vendeyositievan Engeland.Datonder- conferentie te H arvard in 1970 betref-

zoek leldde in 1970 toteensymposion in fende de New Economic History ofBriEngeland van het Brookings Instituut, tain 1840 -1930.Dat is een hele kluif,
waar door Engelse historici gewezen temeer omdat gœ n land œn zo geschawerd op deouderdom van hetverschijn- keerde reeks aan kwalitatieve studies
sel.Engeland,datm odelstond a1s eerste overzi
jn ontwikkeling kan opspuien als

' nen zijn
werkplaatsvandeindustriëlemaatschat Engeland.De nieuwe Amenka

pij,raaktereedsvanaf1870achterop b1J weereensin de slag m etde oudeEngellater industrialiserende landen zoals de Sen.
Verenigde Staten, Duitsland en Japan DeelI bevattwee opstellen over de % -

1 DonaldN.Mccloskey,ed.,Essays on a M ature Economy.
.Britain alter1840,M ethuen,
London,1971, E 4,
75.
R.M .Hartwell,The IndustrialRevolution and Economic Growth,M ethuen,London,1971,
E 2.
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gelse ontwikkeling i
n vergelijking totdie den dathetkapitalism eeen menswaardivan de Verenigde Staten vôör 1870.Te ge wereld verdervan huisheeftgebracht
weten over Britse exportproduktie en dan ooit.En vervol
genswijsthijop de
Amerikaanseijzerfabricageen hettwee- noodzaak van kwantificering om m enig
de overbevolkingsgroeien bouwnijver- intelligent opgezette studie niet in
heid in beide landen.Deel 11 bespreekt schoonheid te laten sterven. Hartwell
een pronkstuk van de Engelse ontwikke- kan een heeleind m eegaan m etde N ew

ling:n.1.de geheeleigen wijze waarop Economic History,alwijsthijmeerop
Engeland geld-,kapitaalm arkt,en bankwezen tot ontwikkeling bracht.W as dit
uitgebalanceerde systeem welvoldoende
alert op nieuwe ontwikkelingen? In deel
IlI komt het thema van de Engelse eigenzinnigheid sterker naar voren: hoe
efficiëntwasde tecu ische keuze die ondernemersen overheden deden?DeelIV
gaatdirectin op de produktiviteitin het
Engeland van na 1870.W erd Engeland

hetaspectvan hetontwerpen van model1en dan Op de kwantitatieve verificatie.
Hijwi1tot overzichtelijkerstudiesgeraken.Die algemene overzichten van ontwikkelingen, zoals de economie tussen
pakweg 1800 en 1950 in de Atlantische

nieuwingen? Kwam daardoor de welvaart te sterk aan te leunen tegen de
wereldpositieop politiek gebied,dievanaf 1914 begon af te brokkelen?
Veelin deze studia geeft de indrllk dat
uit roeien tegen de stroom op, grotere
prestaties geboden worden dan uitped-

mensen.De mens heeft diverse - niet
in elkaars verlengde liggende - series
vragen.De plurifo= e - zo U wiltchaotiserende - ontwikkeling van de toekomstD 1behoefte schepm n aan œ n di-

wereld,lijken hun tijd gehad tehebben.
Ditstreven van Hartwellen anderen za1
zekeraanhangersen beoefenaarsvinden.

M aar blijven za1 toch ook de oudere
te vroegtijdig hetpad opgeleid van de richting die duiding van grote ontwikkediensten-economie,al1agvoorlogig het lingen za1blijven aandurven.De nieuzwaartepuntdaarbijop de kolonlalebe- were richting die naar exactheid streeft,
stuursdiensten? Concentreerde het zich za1 evenm in onder de tafel verdwijnen.
daardooronvoldoende op technischever- Erzijn nu eenmaalverschillende soorten

versiteitvan benaderingswijzen.Devraag
of de eenheid onderweg is,hangtafvan

delen metde wind mee.Hetlijktmak- het gezichtspunt: wie zich bezighoudt
kelijkerdetop te bereiken dan erzich te m etde m arktvoor autom obielen,denkt
handhaven. Vanwege het algem ene ka- daaru dersover dan degene die bezig is

rakter van hetEngelse verschijnselvra- m etnormen en waarden.
gen de samenstellers zich af of de New
Economic History ons beter dan totnu
toe kan inlichten over de Engelse vertraagdegroeien vervolgensofdie kennis
niet van belang is voor actuele vraagstukken.
Om deze vraagstukken kritisch te bege-

M assale produktie, zo zegt Hartwell,
roept regelmatige consum ptie op van
heel de bevolking. Doch zulks za1 van
nu afgaan en moeten gaan Verschuiven
van goederen diehetmilieu uitputten en

bederven,naar diensten die passen bij
een wereld metmiljarden mensen.Het

leiden kwam delaatstejarenR.M .Hart- eind van ongelimiteerde groeiisin zicht.
wellnaarvoren.Hijisvan origine Au- ln dit opzichtkan Engelands vertraging
straliër,kreegdaarzijn opleidinga1seco- we1 eens blijken nietin alle opzichten
nom ist,om Zch vervolgensin Engeland een naded tezi
jn.W antzo moeilijk a1s
tespecialiseren tothistoricus.Hijschreef het is in produktie en consumptie terug
weinig boeken en deed nog mindereigen teschakelen,moeilijkernog ishetterug
onderzoek.Zijn specialisme ishetkriti- te keren tot tradities en gewoontes die
sche essay. Hij bracht recentelijk een men a1s achterhaald is gaan zien. Het
collectie uit, waarbij een tweetal ver- ouderwdse Engeland heeft ten deze een
schijnselen op de voorgrond staat.Op stapjevoor.
de eerste plaats kapittelthij de economisch-historici die bij voortduring vin- Th.deJong
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dechristelqkeeredienst
In een zeer gedegen studiel, verlucht
met80 prachtigereproduktiesen een uitstekend notenapparaat,wil Dr.R.Boon
<de achtergronden bestuderen waaruit!en

de grondslagen waarop de christelljke
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ment van de gedachtenis,het gedenken.
Hierover geeft hoofdstuk 2 ons veel in-

formatie.ln de eredienstherdenken wij
ietsuithetverleden.W aarom ? W e her-

denken - bijv.deuittochtuitEgypte-

met het oog op de toekomst.Zoals het
tôen gegaan is,God,doe ook nu zo met
ons.Herdenken loopt dus uitop gebed:
want we willen gedragen worden door
een God die aanwezig is,niet een God
die alleen m aarin hetverleden heeftge-

eredienst zich heeft ontwikkeld'. Deze
studie is geschreven met een blik op de
toekomst. D at klinkt wellicht paradoxaal,m aar is datniet;de kerk verkeert handeld.Wi
jherdenken dusnietalleen,
momenteel t.
av. de liturgie, de ere- wijwillen ook vieren;we stellen datdienst,in eenmoeilijkstadium.Hetis de gene watjebeurd istegenwoordig.De
mening van de auteur dat er eredienst geschiedenls van God m et de mensen

moetbli
jven,twantzondereredienstlijkt zijn geen feitjes uithetverleden,geen
mijkerk-zijn onmogelijk'.
voltooid verledentijd,neen hetisHeilsDe oorsprong van de christelijke ere- geschiedenis.W anneerik deze feiten herdienst is gelegen in de Joodse traditie; denk,ben i
k erzelfhelemaalbijbetrokhetisdaarom bijhetnadenkenoverere- ken,beleefik die gebeurtenissen aan den
dienst noodzakelijk dat de wortel van lijve.Zo wordtherdenken totvieren,tot
waaruit alles is bmnen opgroeien: thet zélf ondergaan,zelf deelhebben aan de
erfgoed van Israël',grondig wordtbestu- geschiedenisvan God metde mensen.
deerd.En hetstaatbuiten kijf datDr. N ietvoor niets spreekt de Joodse huisBoon hetmatedaalzeer gedegen en ge- vaderop Pasen tegen Zjn zoon - wannuanceerd weetteselecteren en ordelijk neer deze hem de vraag stelt wat er in
weertegeven.
deze nacht anders is dan in alle andere
Het eerste hoofdstuk houdt zich bezg nachten - in de eerste persoon:êu ijn
met het ontstaan,de functie en beteke- vaderwas een zwervende Arameeër';of:
nis van de Synagoge.Hetisnietbekend fDitishetwatJ
miJdeed,toen ik
wanneer de Synagoge - huis van het ui
tEgygtetrok'.Inwerkelijkheidishij
volk, soms ook tempel in het klein ge- natuurlllk niet uit Egypte getrokken,

noemd (Ez.11:16) - precies is ontstaan.Sommigegeleerden denken hierbij
aan hettijdstip van deverwoesting van
de leTempel(586 v.Chr.
).In de Babylonischeballingschap,zozeggenzij,heeft

maarhijviertditfeit,ditheilsgebeuren,
d.
w.z.hijbeleefthetzelf.Ook a1schristen keM en wijditverschijnsel;denken
wemaaraan de mooisteliturgie diewij

bezitten,de Paasnacht,waarin gezongen
men behoefte aan sam enkom sten waar wordt:tDit is de nacht,waarin ...; dit
de Tora wordt gelezen en besproken. is de nachtdie ons...'.H et is alsof die
Anderen m enen dat tempelen synagoge nachtvoor het eerstaanbreekt.En dan

gelijktijdig hebben gefunctioneerd in het bidden wij: tHeer, op deze blijde dag
Joodseleven:nietiedereJood kon altijd hebtu ons de weg gebaand naar detoenaar JeruM lem gaan.Daarom waren er komst'
;wijbeleven deze Paasnachtdus
plaatselijke centra nodig waarmen kon nieta1seen nachtuithetverleden,neen,
sam enkom en:de synagogen.Na de ver- hetwordt ônze Paasnacht.Het verleden

woesting van de 2eTempel(70 n.Chr.)
door de Romeinen gaathethuiselijk 1eveneengrotereliturgischebetekeiskrijgen:de meesteJoodse feesten zijn fees-

isniet passief,een eens en voor altijd

gebeurd iets,m aar roept om een daad,
een tegenwoordig stellen in het heden.
Het verleden is œ n garantie voor het
ten in de kring van hethuisgezin.
heden en voor de toekomst.
Een van demeestbelangrijkeen wezen- Hoofdstuk 3behandelthetwoord dBeeld'

lijkeelementen in de liturgieishetele- in alZjn betekenissen;hetis een moei1 Dr.R.Boon,DeJoodse wortelsvan dechristelqkeeredienst.Aflevering 40 van de mededelingen van deProf.Dr.G.van der Leeuwstichting,Amsterdam,1970,230 pp., j10,- .
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zaam en moeilijke materie,die achter- de synagoge een gedeelte uit de Tora
eenvolgens spreekt over de m ens a1s voorin hetHebreeuws.Aangezen velen
beeld van God (Gen.1:27),hetbeeld hetnietbegrepen,werd hetgezegde door
a1ssymboolvoor een andere werkeli
jk- een soorttolk in hun eigen taal,hetAraheid, het beeld a1s zinnebeeld en ten- mees,om gezet.M en zou ditkunnen verslotte over de afbeeldingen die in de sy- gelijken metonzeoude missalen.Naast

nagogen aanwezig zijn,metname iko- de Latijnse tekst stond de Nederlandse
nen.

vertaling te lezen.

Hetbegrip <
Traditie',datletterlijk over- M et het 5e hoofdstuk, dat a1s titel

levering betekent, zowel mondeling a1s draagt (De dienst van Schrift en gebed

schriftelijk,komtin hoofdstuk 4 aan de in synagogeen kerk',Zjn wijin dekern

orde.H et is een verkeerd denkbeeld te van de studie beland.
m enen dater eerst een m ondelinge tra- Aanvankel
ijk werd erslechtsop degrote
ditie isgeweest,die na verloop van tijd feestdagen uit de Tora voorgelezen;
gevolgd is door een schriftelijke. Ook langzamerhand ging de bepaling gelden
nadateen tekstschriftelijk isvastgelegd dat er elke sabbat uit de Tora m oest
kan erheelgoed een m ondelinge traditie worden gelezen.Dan wordt de Tora in
omheen ontstaan.Zo bestaan er bv.ge- :!
n 160 stukken verdeeld,zodat elke 3
deelten in het Oude Testament zelf die jaar de Tora in zijn geheelvoorgelezen
na verloop van tijd gecorrigeerd en her- was.Erzijn pogingen ondernomen om

schreven zijn geworden.Zo moeten we deze drie-jarige cyclus te reconstrueren,
1 K ron. 15 :1-16 :43 m aareensverge- maarerzi
jnteveelonzekerefactoren om
lijken met2 Samuel6:12-20;eveneens een dergelijke reconstructiewetenschap2 Kron. 3 :1-5 :1 met Koningen 8. pel
ijk samen te stellenz.
Hetinteressante is datde teksten die ge- Spoedig werd al na de Tora-lezing een
corrigeerd werden,nietuitdeBijbelzijn gedeelte uitde zgn.Profetische Geschrif-

verdwenen,maarblijvenbestaan:binnen tentoegevoegd.(DeProfetischegeschrifdeH .Schriftzélfkunnen we dusalspre- tenzijn naastdeProfeten ookdeboeken
ken van traditie. De overlevering staat Jozua,Richteren,1 en 2 Samuel,1 en 2
dus niet stil op het moment dat een Koningen).Soms
m eestalop grote
mondelinge tekst op schrift gesteld rouw- of feestdagen - volgde een periwordt,neen,ook deze schriftelijke tekst koop of gedeelte uitdenogoverblijvenblijftonderwerp van herinterpretatie en de Bijbelboeken, de zgn. Geschriften
kan dusgecorrigeerd worden.
(Esther, Ruth, Hooglied, Prediker,

Op deze wijze is het Oude Testament Spreuken,Klaagliederen,Job,enz.).
(naetnanae de Tora:de 5 boeken van De jongekerk neemtdeze zeerwaardeM ozes)voortdurend bijgewerkt,gecorri- volle gebruiken over.D aarenboven leest
geerd en van commentaarvoorzien.Ook zijuit het evangelie en uit de brieven
ontstaat in het Jodendom het gebruik

van de apostelen;m et deze opmerking

datderabbijnen methun leerlingen een dat zijJezus,datzi
j het evangelie a1s

tekst uitde Tora bespreken en hun me- vervulling van Tora en Profeten Zet.

ning geven (Midrasj, d.w.
z. verklaring
van een bijbeltekst).ln hetbegin wordt
de uitleg van de rabbijnen nog mondeling overgeleverd (geheugenwerk),maar
naverloop van tijd ook weerschriftelijk
vastgelegd (in deTalmud,d.
w.z.onderwijzing,leer).
ln de tijd van Jezus verstond men de
oorspronkelijketekstvan hetOudeTestament(hetHebreeuws)nietmeer;men

Enerzijdskan deboodschap vanhetOu-

vond een oplossing.Eerst1as iemand in

de kerk treedtnergens duidelijker Mn

de Testament slechts dan recht worden
verstaan, indien deze door Christus en
de apostelen worden geïnterpreteerd.

Anderzijds kunnen de geschdften van
hetNieuwe Testamentnietgoed worden
begrepen, indien men ze niet leest a1s

een soortcommentaarbijhetOudeTestament. De fundamentele betekenis van
hetOude Testamentvoor hetgeloofvan

2Onlangsisook in Nederland een dergelijke reconstructie aangekondigd,getiteld Hoor
Israëlvan Dr.P.A.Elderenbosch,Boekencentrum,Den Haag,1971,128 pp.,J10,
90.

728
de dag in de liturgie van de paasnachtwake.
Het vermoeden bestaat dat er parallel
m et de lezingen een vastgestelde PSa1menreeks bestond. M en grondt dit op
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daan en steeds weer doet,vormtZch in

de christelijke gemeente de eucharistia,

hetdankgebed voordezeJezus,diemens
die alles heeftvolbracht,ons leven,onze dood,en ons weer uie cht heeftgehetverschijnseldatde 5 boeken waarin geven om te staan in GodstegenwoorhetBoek der Psalmen isingedeeld (1- digheid.

41; 42-72; 73-89; 90-1% ; 107-150) W anneereruitditboek ietsduidelijk is
corresponderen met de 5 boeken van geworden, dan is het wel dat de ereM ozes, en vervolgensomdat het aantal dienst, de liturgie,een schat van gegeweken gedurende een drie-jarige cyclus vens in Zch heeftverzxm eld,die waard

vrijwelovereenkomtmethetaantalPsal- Zjn in eregehouden teworden.Liturgie
men (150).
blijktnamelijk de krachtin zich te berBehalve tussen de lezingen en bij de genhetdagelijksbestaan uittetillen bocommunie hebben depsalmen in dekerk ven desleurdiewijvaak ewaren.Liturook een vasteplaatsgekregenbijdeaan- giezetonsleven,onsgeloven op delijn
vang van dedienst(introïtus)en bijhet van verleden en toekomst,en daarom is
offertoril4m. Vooral de introims-psalm hetnodig datzi
jin stand wordtgehouweeft Zch a1s een rode draad door de den.
dienst heen.
P.C.Beentjes
Het 6e hoofdstuk behandelt r oop,
avondmaalen am bt en hun Joodse ach- Abortus en eerbied v//r

tergrond'.Doorde besnijdenis,door de hetIeven

doop wordt men kind van God, zoon A1s Pierre Antoine in Streven, m aart
van de gelovige gemeenschap,zoon van 1972,p.567,scki
jft,datmen fzich geen
Abraham.Bloed en water,hetZjn de goed geweten meerkan verschaffen door
tekenen van stew en en weer geboren abortusmaar te bl
ijven veroordelen en

worden.DatPasen bijuitstek hetfeest tegelijkblind teblijven voordegevallen
is om deze tekens toe te dienen,behoeft
geen betoog.Zo is Pasen3ook de sleutel
tot een goed en opthnaal verstzan van
het avondmaal.Hetpaaslam van Egyp
te, het offer van Iymmk, het offer van

van nood waarvoor niets wordtgedaan',
dan verdientdeze uitspraak - mèthaar
praktische consequenties - aller volledige instemm ing.Tot die consequenties
behoortechter niet,databortus daarom

Jezuszijn metelkaarverbonden wegens niet te beoordelen zou blijven a1s Thet
hun schulddelgende verzoening en gelden tevens als de magnifieke tekenen
van de opwekking ten eeuwigen leven.
Geen wonder dus dat in diezelfde Paasnachtdeze drie metelkaar worden verbonden.

doden van een mens'.M etn= e kan het
feit dat na het biologisch ontstaan nog

vele omstandigheden verwerkelijktmoe-

ten worden voor de verdere ontplooiing
Van œn mensygeen grond Vormen Om in
heteenmaalbiologisch begonnen indiviDat de Joodse feestmaaltijden en het duele levensprocesnietreedsde mèns te
Laatste Avondmaal van Jezus m odel erkennen.W are het anders,dan zou de
zijn gewordenvoordeeucharistieviering, twijfel ten deze zich logisch ook gaan
isgeenszinsverwonderli
jk.Beideworden uitstrekken tot gebören mensen, voorgekenmerkt door de woorden 'doet dit zover men bi
jhen die verdere omstantotmijn gedachtenis';er moet gevierd, digheden en die ontplooiing nietgenoegd.w.z. opnieuw tegenwoordig gesteld zaanlgerealiseerd acht!
worden. N aar het voorbeeld van het Welverwijstschr.hierbijnaareen opgrote Joodse zegengebed, de Berakah, vat
ting welkeeertijds$demeeste klassie'nzake het ôngewaarin JHW H gezegend wordt om alles ke moralisten'speciaal l
watbestaat,om alles wat hij heeftge- boren leven huldigden.Hetmoge echter

3 Dater rond hetJoodse Pesachfeesten hetchristelijke Pasen veelhistorische en chronologische problemen bestaan,leze men op pp.205-212,een zeer ingewikkelde materie,die
zich nietlaatsamenvatten.

bekend verondersteld worden dat dit men ni
etwerkelijk bijdragen totde opgeen eigen theologische zienswijze be- lossing van het probleem waarvoor we
trof,doch slechts een door moraaltheo- hier staan; en waarover ook Antoine
logen ingenom en standpunt,hetwelk ge- overigens zeer behartigenswaardige dinheelte herleiden was toteen biologische gen schrijft.
misvatting, waarm ee inmiddels de mo- Th.Steendach
derne embrm logische wetenschap al
lang heeftafgerekend.

Een andereverwijzingwaarmeeschr.de
waardevan hetbiologisch criterium voor

Opmerking Jper

de aanvang van hetmens-zijn in twijfel

maatschappl
jkritiek

wi1 trekken, is die naar het twolfskind'
dat, :na de geboorte aan zichzelf over- Twee psychiaters die beide in de Gees-

gelaten,nietveelmenselijksheeft'.Hier
komen de gevaarlijke logische consequentieswe1erg duidelijk in zicht.Zelfs

telijke Gezondheidszorg goed thuiszijn,
stuiten beide in hun beschouwingen op

maatschappijkritiekl: Marlet toevallig,

ligt hier de overweging voor de hand, Lumey systematisch.Beiden weten er onldoende raad mee,omdatze geen idedate1k ongeboren,yasgeboren ofzeer vo
ol
og
ie beschikbaar hebben die een gejong kind nogvoortildig kan sterven en

meenschappelijke discussiebasis levert
metde critici(geconstateerd mogeworden, dat deze bij Trimbos ook onthethouvast.Trouwens,zélfswietwijfelt breekt).Hetgevaar van de machtscon-

dan ook <nietveelmenselijks'wordt!

Kortom: Wanneer men het biologisch
criterium niet accepteert, verliest men
in hoever de biologische voorwaarden

centratie in een instituutzoalsdatLumey

hier we1 voldôende voorwaarden zijn, voorogen m eeft,kan getaxeerd worden,
zou het risico van een m ens te doden zowel vanuit een elite- a1s vanuit een
daarom nietmogen nemen.W ezenlijker klasse-modelvan de maatschappij.W e1is echter,datdeze twijfel per definitie licht gemakkelijker vanuit de laatste.
onmogelijk moet zijn.Immers,teerbied Bestuderen van de grote sociologische
voor hetleven'is niet:de eerbied voor theorieën (Marx,Durkheim,W eber,Pahet door biologische voorwaarden be- reto,M ichelse.a.
)isnodigvooreen adelate stellingnam e voor policy-makers;
paaldelegeven a1szodanig,doch juist: qotok
voor de psychiaters onder heno.
de eerbled voor de bestemm ing welke

ditbiologisch gegevene heeft.H et bete- J.H.van M eurs

kent dan ook een ongerijmde begriysomkering, indien men deze bestemmlng
nu gaat opvatten a1s een aantal voorwaarden welke - naast de biologische

E& generatie na Auschwitz

(totzekere hoogte) vervuld moeten Dejood ElieWieselwerd in 1928 geboZjn vooraleermen de aanwezigheidvan ren in hettoen grotendeelsjoodsestadje
een te eerbiedigen méns kan erkennen. Si
jhet,Hongarije.HijoverleefdeAuschAlduszou men hetvervuld-zijn van een wltz en Buchenwald,woonde in Parijs,
-

opgave hiertotvoorwaarde stellen voor
hetbestaan van de opgave zelf.En déze

New-York en Tel-Aviv en is van beroep

'stoateller'.M aarhijverteltnietzomaar
opgavejuistis het,welke doorhetple- verhaaltjes,hijiseen getuige,hijvertelt
gen van abortus <radicaal' verzaakt wathi
j gezien heeft en meer nog:hoe
wordt. - A1s m en deze fundam entele hij het geziene ervaren en verwerkt
realiteit niet duidelijk vasthoudt, kan heeft.En hijheeftveelgezien,meerdan
1 Deze opmerkingen gelden hetartikelvan J.J.C.M arlet,Overhetboek van Jan Foudraine'Gfeîs van hout...',in Streven, jan.1972,pp.384-397 en datvan Dr.J.L.J.Lumeij,
Van geesteliike gezondheidszorg naar maatschappiikritiek, in Streven,februari 1972, pp.
465 -481.
2 Cfr.H.P.Gente,Hrsg.,M arxismus Psychoanalyse Sexpol, 1 en 1l.Fischer Biicherezi,
1971 en 1972.
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een CRens ZOU Dienen te kunnen Verdra- zichzelfwijstemaken,datZjnogeneen-

gen.ElieW ieselisa1siederejooddiede voudig nietmeerinstaatzijn ietsanders
nazistische jodenvewolgingen bewust te zien dan wat ze al Zjn levensjaren
heeftdoorleefd,œn getekend m ens.De gezien hebben:de stad en het huis van
gevangene van een verleden dat weigert zi
jn geboorte en jeugd.Zo is hij een

verleden te worden.En in alzijn boe- dubbelbedrogene.De stad waar hijde
ken,die altijd een autobiografische in- restvan zijn leven D1 doorbrengen,is
slag hebben, stelt hij l
'
mmer dezelfde voorhenanoch Zjn vadersud noch de
vraag:W aar is God? En ook hier weer stad van zi
jn dromen,de stad van zijn
heelkarakteristiek:hijvraagtniet:Iser toekomst,diehijzo vo1hoop en moed
een God?

was gaan zoeken.

W aar is God en Waar Zijn gerechtig- In hetboek Onegeneration after komt
heid?In zijn Onegeneration ajtertdoet een dergelijkverhaalvoor,nu onverhuld
W iesel 25 jaar na de bevrijding van autobiografisch.Het kind Elie keert na
Auschwitz nog eenmaal een poging iets twi
ntigjaarterugnaarSighet,hetjoodse
te begri
jpen Van het <Waarom: Van stadje,thans zonder joden, om er het
Auschwitz.Eenpoginjwaarvanhijhet gouden horloge op te graven, dat hij
hopelozeallang heeftlngezien.M aarMj eens a1s bar-mitswa geschenkz van zijn
is een gedrevene.De vraag m oetgesteld

oudersgekregen had en zeer kort daar-

worden,ook aliszijgedoemd nooiteen
afdoend antwoord te krijgen. t
E1i, eli,
lamaazawtani?- Mijn God,mijn God,
waarom heb Je mij verlaten'
?'(Ps.22:
2).ln Wiesels in Frankrijk metde Prix

na,in denachtvoorzijn deportatienaar
Auschwitz,in de tuin van hetouderlijk
huisbegraven.In de nachtvan zijn terugkeerdoethijverwoede pogingen het

horloge in de steenhard bevroren grond
M edicisbekroonde roman Een bedelaar terug te vinden en Ze:het ondenkbare

fn Jeruzalem wordt een gelijkenis ver- blijktdenkbaar.Hijvindthetinderdaad,
teld diezondertwijfelWieselseigen niet maar enkel om te ontdekken dat het
te ontkom en problematiek weergeeft. onherstelbaar kapot en vers
chrikkelijk
Een man besluitZjn geboortestad,zijn smerig is;de wormen kruipen er in en
vrouw en kinderen te verlaten om het uit.Dan doethijietsdathemzelfonveravontuuren destad van zijn dromen te klaarbaar schijnt. A1 halverwege de
zoeken.A1s de nachtvalt,bevindt hij straatuitkeerthi
jopzijn schreden terug
zich ergensin een bosen voorhijzich en legthethorloge weer in hetgatin de
onder een boom te slapen legt,zetMj grond in de tuin van hethuis,waar eens
zijn schoenen metde neuan in derich- de mensen gewoond hebben die zijn
ting die Mj de volgende morgen gaan jeugd toteengelukkigejeugdhaddengemoet, Om nietrechtsom keert weer naar maakt:zijn vermoordeouders,broersen
huiste wandelen.Terwijlhij slaaptzet Ztlsters.En Waar nu andere mensen WOeen voorbijganger ze voor de grap an- nen,zeerzekerniet-joden,wantin heel
dersom. svakker geworden marcheert Si
ghet is geen jood meer te vinden.
onze avonturier-in-spe dan ook linea W aarom ? Zoekend in Zchzelf naar een

recta huis-toe.Hijlooptzijn eigen huis reden,komtMjtotde conclusie,dathij
binnen en op aandringen van de kinde- het horloge tot een instxm ent van uitren daar,die sprekend op zi
jn eigen kin- gestelde wraak heeft willen m aken:eens
deren lijken,beloofthij nietmeer weg zaler een kind komen spelen in de tuin
te gaan.Toch is onze gelukzoeker niet en gravend bijdeboom op hetmetalen

werkelijk thuis gekomen,enkel in een doosje stuiten.Dan za1datkind begrijhuis dattot in details op hetzijne ge- pen,datzijn ouders indringerszijn en
1ijkt. llijverklaart de hele zaak door dateronderdeinwonersvan zijn stadje
1 ElieWiesel,Onegeneration ajter,W eidenfeld andNicolson,London,1970,198pp.,E2,- .

NederlandsevertalinguithetFransdoorLil
jEdelman endeauteur.

2Bar-mitswa = hetbereiken van dekerkehlkemeerderjarigheid van dejongejood op de
leefti
jd van 13jaaren 1 dag.
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eens,heellang geleden,joodse kinderen Geen wonder datze hem nietmoeten en
waren,kinderen die beroofd werden van dat hi
j zelfs zijn beschermers mateloos
hun toekomst.
ergert. Tweeduizend jaar ballingschap
Het boek van Elie W iesel Onc genera- hebben hem geleerd de m essias te vertion J/fcr bevatbehalve zijn gedachten wachten en hem vanafde eerste seconde
o
ver
Aus
cov
hwi
tz
Aus
chwi
tz
er
leveennde
ov
ner-hebi
tj
1z
ot
onde
van
ri
de
n- te wantrouwen a1shij zegtgekomen te

zijn.Een jood tezijn betekentnietopdringend uitgedrukt in de <dialogues', houden tevragen:W aaris God? Auschheel korte tweegesprekjes over de con- witz is ondenkbaar met God,m aar nog
centratiekampen - en brieven W an een veel ondenkbaarder zonder Hem. Alle
jongejoodvanvandaag',W an een jonge vragen leiden naar God en toch faalt
Duitser van Nieuw-Links' en W an een elke verklaring,iedere uitleg.
bezorgde vriend'#ook nog twee hoofd- ElieW ieselsteltin ditboek,dftAuschsm kken:<Na de oorlog:1948'en <Na de witz en hetvermoorden van diemiljoeoorlog:1967',waarin hijpeinstoverde nen onschuldigen tevergeefs geweest is.
joodse staatIsraëlen wat die staatbe- De wereld heeft niets geleerd. Tevergeefs heeftW ieselen hebben de overletekentvoor de joden in de wereld.
Elie W iesel steltvragen.Het wezen van venden hun m oeizaam getuigenis uitgehetjodendom isvoorhem het<in Frage sproken. Genocide, volkerenmoord is
stellen' der dingen. A1s de discussie nog steeds aan de orde van de dag.Zie
voorbij is,a1s allesis gezegd water te Biafra, Vietnam, Zuid-soedan en Oostzeggen viel,a1s de dingen zoals ze nu Pakistan. Voor nadere informatie: lees
eenmaalzijn,dan eindelijk geaccepteerd uw dagblad.
schijnen te worden zoalsze nu eenmaal A1s dan alditzware getuigen voorniets

Zjn- dan verschijntdejood ten tonele geweestis,zozegtW iesel,dan blijftons
en stelt,alleen aldoorzijn verschijnen, niets anders over dan te zwijgen.M iszijn overleven,de altijd weer zo irrite- schien dat de stilte doen zal watwoorrende vraag: W aarom ? En men is dan den nietvermochten.
gedwongen opnieuw te gaan denken, M aarik geloofElieW ieseliet.Zelfs in
opnieuw te beginnen.Nauwelijks is de dit wanhopige boek is de hoop niet ge-

constructie voltooid of daar is de jood heelafwezig.Wieseliseen jood en zal
en houdt vo1 dat de fundamenten niet metde hoop ui
twanhoop geboren blijdeugen.De jood zet systemen op om ven vragen,de vraag die hem metzijn
zich onmiddellijkdaarnaaftevragen of medemensen verbindt: tW aar is God'?'
zehetopzetten welwaard zijn.Hijwei- En de vraag,die hem verbindtmetZjn
gertzich telaten etiketteren.Hijisaltijd God:<God,waarben je'
?'
<deander'en hijblijftvragen:W aarom? M .v.Tijn
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Binnengekom en boeken,aan hetbegin yJa iedere

rubriek ver-e/; worden besproken naarmogel#kheid
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ding'die dezebenaming vooralpedagogisch
beschouwd waard is. Diepgaande methodologische problematiek wordtMerdusniet

behandeld:zoblijftook devraagopennaar

Brocher,Tobias - Groepsdynamica in het de sociologische relevantie van de verscMlvorming- erk.- W olters-Noordhoff,Gro- lende technieken.De onderlinge - methodologische - samenhang van de verschilningen,1971, 160 pp.,/15,- .
Doelstellingen, middelen en strategie voor lende keuzebeslissingen en onderzoekshaneen nieuwe vakbeweging.- Nederl.Kath. delingen wordtechter we1aangegeven,zij
bond van vervoerspersoneel,Utrecht,1972, het op summiere wijze.Sommige problemen,zoals b.
v.dat van de operationalise34 pp..
Geerars, Dr. C.M . - Onderw#svernieu- ring,worden wellicht al te bondig behanwing.- M almberg,'s-Hertogenbosch,1971, deld.Niettemin beantwoordt de uiteenzet-

127 pp-,/9,75.

ting door haar duidelijkheid en door de

Geest, Drs.#.N.van der - Team teaching. - M almberg, 's-Hertogenbosch,
1971,309 pp..
Guincard,M lrfe Thérèse - Le macho et
les sud-am éricains.- Denoël,Paris,1972,
159 pp.,FF.15,- .

illustratie metconcrete voorbeelden aan de
opdrachtdie de auteurzich stelde:een eer-

Nentjes,Drs.#. - De ontwikkeling van

leerde en diepgaander studie.
J.Bundervoet

de economische theorie.- W olters-Noord-

ste kennisgeving aan de niet-ingewijde.
Naast ta1 van praktische wenken komt in

bijlage een uitvoerige literatuurwijzer voor:
een nuttige wegwi
lzer voor meer gedetail-

hoff,Groningen,1971,229 pp.,j24,
75.
Senghaas,Dieter- Rûstung und M ilitarismus. - Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M -,
1972,373pp..
TheoLejevre
Thoreau,Senry D.- W alden.- Princeton W etenschap vandaag voor de
University Press, Princeton, 1971,409 pp.,

$10,
-.

maatschappq van morgen

P.G.Swanborn

A1sgewezen ministervan wetenschapsbeleid
en programmatie was S.goed geplaatstom
een overzichttegeven van desociaal-economische orde in onze wereld.Het resultaat

Aspecten van sociologisch onderzoek
Boom en Zoon,M eppel,1971,200 pp.,
BF.285.

Lannoo, Tielt/Utrecht, 1971,208 pp.,
BF.180.

van zijn werk heeftietsvanLedJ/faméricain van J-J.Servan-schreiber,zijhetdan
Een bevattelijke inleiding op het brede journalistiek minder briljant. De centrale
gamma van technische problemen die zich
in de afwikkeling van een sociologisch onderzoek kuM en aandienen.In het Nederlandstaalgebied betekentditboek over een
vaak al te gemystificeerde leerstof een ge-

gedachteis,datEuropade eersteindustriële
revolutieheeftdoorgem aakten erverderop

teert.De ontwikkelingslanden zijn nog niet
toe aan deze stap,terwijleen hoogontwikkelde sociaal-economische samenleving a1s

lukkig initiatief:eindelijk eens een finlei- de U.S.A.reedsde tweede,ditmaalweten-
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schappelijkerevolutieheeftdoorgemaakt.S. der geestesziekten is het minder geschikt
wijstnietalleen op hetbelang van dewe- dan b.v.de genoemdeSpectrum-boekjes.
tenschap voordiesociaal-economische orde. J.H.van Meurs
De wetenschap heefteen kwalitatiefandere

ki
jk gebrachtop hetsociaal-economisch be-

stel. De achterstand van Europa, vooral

NorbertElias

België,ligtjuist oy dit kwalitatieve vlak. Sociologie en G eschiedenis en andere

Met dezelfde kennls a1s Amerika sukkelt
Europaverderopverouderdeindustriële domeinen.Hetslaagter nietin,een gem een-

essays
Van Gennep,Amsterdam,1971,216 pp.,

schappeli
jk georib'nteerde industrie,techno- /12,90.

logie,wetenschap en politiek op te bouwen
rbert Elias publiceerde in 1936: resp.
omdatdegemeenschappelijkedoelstellingen No
1
9
3
9,
zijn tweedelig hoofdwerk Uber den
ontbreken.
Prozess der Zivilisation.Dertig jaar later
R.Ceusters
verscheen een tweededruk,terwijleen EnRogerBastide

gelseversie in voorbereiding is.Deinleiding
tot de tweede druk vormt één van de vier

Op degrensvan sociologie en
psychiatrie

De bundelopentmethet eveneens uit 1969
daterende fsociologie en Geschiedenis', dat

in deze bundel bi
jeengebrachte opstellen.

W . de Haan / Paul Brand,Bussum,1971, a1s inleiding werd opgenomen in Die SJ#-

sche Gesellschajt, een bewerking van een
284 pp.,/19,90.
der thema's uit Uber den Prozess dat
Deoorspronkelijketitelvan ditboekwasin a1s aparte studie verscheen.Hetderde op1965:Sociologie desmaladies mentales.Het stel <sociologie en Psychiatrie'(1969)laat
iseen oprechtepoging vandeschri
jverom zien hoezeer Elias is bezig geweestmet de
ordein dechaostescheppen.Daarbi
jko- sociale modulatie van psychische ervarinmen weveleminderbekende schri
jverste- !en.In hettweedeessay gaathijten deze
gen,maarook klassieke zoalsHollingshead ln op de merkwaardige gewoonte om te
en Redlich,Faris en Dunham,welke uit- spreken van hetinnerlijk en de buitenwe-

voerig worden gerefereerd.Eigenlijk ishet reld en op het gebruik van het woordje
meer een taxanomie of epidemiologie van eigenli
jk.Metdiewoordenwordtietsvaags
igeestesziekten'geworden.D urkheim wordt
we1 genoemd, maar Merton en Howard
Beckerniet,laatstaan Habermas,Horkheimer,M arcuse of Dahrendorf.Van de psychiaters ontbreken Szasz, Esterson, Laing

en Cooper.De boekjesvan A.K.Cohen
(Deviance and Control) en van Th.Scheff
(Being mentall
y i/l) (beide vertaald in de
Spectrumreeks)werden te laat gepubliceerd
om nog invloed op de schrijver te kunnen

uitoefenen. De sociologie van de sociale

aangeduid waarvan we aannemen dat we

daarmee aangeduide verschijnselen we1begri
jpen:een soortheilige koe in wetenschap
en ervaring.Elias,die steedsweergetroffen
werd doordeze en andereuitdrukkingen,en
die bemerkte dat we daarmee uitwegen

zochten uitnauwelijks bewustgemaakte dilem m a's,trachtte deze op het spoor te ko-

men.In alzijn werk li
jkthi
jzowelde verkildebolstervan de wetenschap a1sde klassieke filosofische constructies op te nemen

processen (K.Lewin,W .M oore,e.a.)komt in het historisch jebeuren.Alles wat hij
nieterguitdegrondverf.
vindt, tracht Mj m historische relatie te

Toch bevathetboek een bloemlezinj van plaatsen;en historie is voorhem hetsteeds

interessante gegevens en beschouwlngen, veranderen van figuratiesvan gedrag.Strucb-v.die van Gurvitch overdeverschillende tuuren procesprobeerthi
ja1sfiguratiesvan
mogelijkheden van dirigistische maatschap- steedsverschuivendem achtsverhoudingen te
pij-ontwikkelingen(p.164)enoverhetPav- duiden.Hetlaatste essay stamtuit1956 en
lovisme,doordeschri
jverzelf(p.31).M aar handeltover hetprobleem van distantie en
een bloemlezing vergt een register en dat betrokkeA eid.Ook datbleefindertijd onontbreektnu weer.
opgemerkt.Hetheefterenigeschijnvandat
Devertalingisredelijk,metenkeltnegatie- Elias - nu sociologen a1s Buckley en
ve uitschieters, zoals de diagnose ftotale Gouldneruitheta-historischeblokkendoosverlamming'die telkensterugkeertin tabel- denken van de sociologie trachten 1os te
1en (bedoeld is<dementia paralytica',d.i.de komen - ten laatste internationaal zal
klassiekepsychosenasyyhilis).Bi
jverschi
j- <doorbreken'.
nen in het Nederlands ls het boek alweer In een slotbeschouwing gaat G.van Ben-

een beetje verouderd. Voor een eerste them van den Bergin oy devraaghoedeze
oriëntatie op hetterrein van de sociologie briljantegeleerdezowelnig serieuskon in-
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werken op historicien sociologen.Eliasom- party die de componist Leonard Bernstein

gafzi
jnwerkindertijd nauweli
jksmetvoet- en zi
jn echtgenote organiseerden om de

noten,inleiding en slot waarin doorgaans Black Pantherste steunen.Zijn aanklacht
watvuurwerkwordtafgestoken.Hijginger tegen 'tsnobisme van hetradicalisme recuvanuit dat een tekst voor zichzelf moest pereertzichzelf:W olfeisnietveelmeerdan

spreken. Op de tweede qlaats wandelde hetmodernereenmannelijkeequivalentvan
Eliaslangsdeweg van de hlstorischesocio- de Hol
lg oodiaanse f
gossip columnist'van

logie.Daarbijbenadrukte hi
j veel sterker weleer;zln geroddelmaaktdeeluitvan het

dan de sociologen de veranderingen over gebeuren zelf,waarvan het een onmisbaar
lange terml
jn.Men beschouwde datanno element is.Ditheeftweinig met kritiek te
1940alseenfnegentiende-eeuwseafwijking'. maken. Het tweede deel handelt over het
In vergeli
jking totde historicibleek Elias exploiteren van de administratie door de
een betekeniste geven aan ookhen bekende arme minoriteitsgroepen. W anneer kritiek

feiten diezijvooronmogelijk hielden.His- niet meer is dan kwaadsprekerij,heeftze
toricilaten de feiten spreken doch vergeten

weinig zin.

erbijte vermelden welk soortspraakwater EricDeKuyper
zi
jzelf aan die feiten hebben toegevoegd.
Dat vergeten geschiedt automatisch,omdat

de meeste Mstoricizich nauwelijks ervan
bewustzijn,dat zij een bepaalde selectie IvanD.Illich
maken.Zodra iemand meteen andere wetenschappeli
jke achtergrond dit dan we1 Celebradon //Awareness

doetten opzichte van hun vertrouwde ma- Calder& Boyars,London,1971,189 pp.
,
t
e
r
i
a
a
l
,
wo
r
d
t
hi
j
mi
l
d
d
a
d
i
q
g
e
n
e
g
e
e
r
d
.
Ee
n
f 2,25.
derde reden schuiltin de dlstantie die Elias
betrachtte jegens de ideolojische en poli- lvanlllîch

tiekepressiedievanuithettpdsgebeuren op Aalmoezen en Iolteringen
hem lnwerkte.Allen,en datzi
jn erkenne-

li
jk velen, die geschiedeis of sociologie Lannoo,Tielt/Utrecht,1971,220 pp.,
beoefenden om antwoorden te vinden op BF.185.
'het-zo-hoognodig-moeten', zagen
hooguita1s curiositeit.

hem
Een verzameling van twaalf artikelen van

Hetistoch we1aardig datiederetijd nog deberoemde 1.Illich.Erich Fromm schreef
weer eensherbeoordeeld wordtdoor de er- een eerstevoorwoord,waarin hi
jzijn vriend
varîngen van een latere periode.W iedeinvalshoek van Eliasapprecieert,za1veelpro-

a1s een humanistisch realistbeschrijft.AndréTruyman zorgde vooreen tweede voor-

fijt hebben van deze essays (Zie Streven, woord, waarin hi
j in Time-magazine-stijl
1971,no.3,pp.258 -259 waar Watf.vSo-

een bezoek aan Illich in Guernavaca weer-

c
ioloqie?,Aula,1971,werd besproken).De geeft.Illich zelf verantwoordt tenslotte in
heronëntering die Elias afdwingt, kan de
geleerde,dieook eensklnd isgeweesten nu

een derde voorwoord de hiergeboden bundeling:<E1k hoofdstuk in ditboek geefteen

hopelijk niet meer,weer wat meer mens poging van mijweerom de aard van een of
tussen de mensen maken.Daaraan bestaat anderezekerheid terdiscussietestellent..).
wellicht enige behoefte. De intellectuele Ik hoop altijd maar dat mijn uitspraken

neus moet dan welnietlanger in de wind (.
..
) ook een jlimlach totgevolg hebben,
worden gestoken,doch gebruiktworden a1s da
armeeeennleuwevrijheid doen ontstaan,
een oriënteringspunt voor de ogen,waar- ook a1sdie vri
jheid ietskost'(p.21).Oordoorzien-om-zichzelf-heen mogelijkwordt. spronkeli
jkinverschillendetalen geschreven
n .deJong
en toteen specifiek publiek gericht,hande1en deze essaysoverde verhouding ontwikkelingshulp enpolitiek,kerk en macht;over
de functievan de priesternu,overde ont-

Tom Noi
/e
RadicalChic and M au-M auing the
Flak Catchers

mythologisering van school en onderwijs;

M ichaelJoseph,London,1971,153 ppq,
E 1,80.

maar die totnadenken stemmen.Geen dui-

over de opvoeding a1s enile waardevolle
investen'
ng op lanqe termiln. Uitspraken

waarmeemen hetmetsteedseensza1zijn,
delijkerbeeld van Illich zelftenslotte dan
in de scherpe cursiefjes waarmee hij e1k

Tom Wolfe'ssti
jlisgemnniëreerd,briljant- artikel in de hem eigen smbiance situeert.
irriterend.Inheteerstedeelbeschri
lftMjde S.DeSmet
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Gezondheidsraad houdt zich ook met dit
onderwerp intens bezig.

De schrijver iseen bekend R.K.theoloog
en ethicus, verbonden aan de Nijmeegse
universiteit.In de loop van dejaren heeft
Bandet,Jeanne - L'enjantetlesiouets.- hijzich veel met euthanasie bezig gehouCasterman,Tournai,1972,156 pp.,BF.90. den:in woord en geschrift.Zijn vroegere
Buntinx, Hubert - Geëngageerd leiderschap.- Standaard,Antwerpen,1971,127
PP.,BF.230.

ervaring a1sziekenhuispastormaaktdathet

geen grauwe theorie is.Hijis1id van de

Stuurjroep Medische Ethiek van de Ko-

ilkeNederlandseMaatschappijvanGeEinsele,Helga,e.
a.- Die Rejorm der le- ninekl
skunsten 1id van deW etenschappelijke
benslangen Freiheitsstraje.- Enke, Stutt- ne
AdviesCommissievoorBejaardenzorg.Het
gart,1972,113 pp.,DM .22,80.
isdusbelangwekkend,om kennis te nemen
Lange, Dr.A.- De autoritaire persoon- van zijnopvattingen.

lqkheiden z#n godsdienstigewereld.- Van W atbetreftdestervenshulp geefthijweinig
Gorcum,Assen,1971,208 pp.,j17,50.
nieuws.Onder de functionarissen die hij
M uldwod,Bernard - Ze métier de père. bekwaam achtvoordezebegeleiding,kom en

Casterman,Tournai,1972,172 pp.,BF. depsychi
ater,depsycholoog noch ook de
90.
soclaal-werkervoor.DepastorachtMjspeOrmezzano,Jean - Couplesdejeunes.Jeu- ciaalbekwaam,vanwege diens geloof in de
nes couples.- Casterman, Tournai,1972, opstanding van Jezus en het daarop gebaseerd Godsvertrouwen in deopstandingvan
160 pp.,BF.90.
Raboch,J.- Kunstmatige bevruchting en (de) gelovigen. Het valt op dat de zinadoptie. - (Seksologie) Aula, Spectrum, geving vanuit fhet leven voor de dood'
-

Utrecht/Antwerpen, 1972, 131 pp., /4,50, (7.3.1) wat egocentrisch en armetierig uitvalt.De functie van sociale verbondenheid
BF.73.
Rajjestin, André - De l'orientation : indezinvansolidariteitspeeltinzijntheorie geen rol.M aar dathoeftin deze contextook niet te verbazen.

l'éducation permanente. - Casterman,
Tournai,1972,168 pp.,BF.90.
Rimanque,Lia- Vragen rond hetgezin.Davidsfonds,Leuven,1972,76 pp.,BF.45.

Sjorken wijstde actieve euthanasiebuiten

Voigt,#ro/.Dr.K.D.en Dr.H.Schmidt
Hormonen en seksualiteit.- (Seksologie) Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1972,222 pp.,/6,50,BF.106.

bende schrijvers zich anders uitlaten (bv.
Roscam Abbingen Van denBerg).Passieve
euthanasieaccepteertdeschrijverenwe1in

w11en weten van de patiënt nu duidelijk

en categorisch af;op goede gronden.Hetis
dan een geruststelling,nu zo veelgezagheb-

trantvan Pius XII:d.w.z.geen speciale
Zëderveld,#.C.- Socioloqievandezot- mdeaat
regelen,we1 goede verpleging. Voorheid.- Boom ,M eppel,/Denls,Borgerhout,
1971,187 pp.,BF.205.

waarden zijn,datde zin van hetvoortleven

noch aan depatiëntnoch aan deomjeving
meerduidelijk isen dathijlijdendelsaan
een dodelijke ziekte. Sporken spreekt ook

#.Sporken

van toepassen van actieve euthanasie aan

zichzelf (4.1.3). Logischerwijze zou dit onStervenshulp en euthanasie
der 4.1.4. (zelfmoord) gebracht kunnen
worden. Deze actieve euthanasie - zelf(De laatste levensfase),Ambo,Bilthoven, moord wi
jst de schrijver niet af,noch ook
1972,108 pp.,/7,50.
hulp van anderen daarbi
j.Het hele hoofdDit is het eerste deelvan drie pocketboeken,die slmen <De laatste levensfase'zul1en vormen.De actualiteit van dit onderwerp behoeft niet te worden aangetoond.
hfen denke aan hetdoor de Synode van de
Ned. Hervormde Kerk goedgekeurde rapport 'Euthanasie' en op de stelling van

stuk zelfmoord wordtwe1watoppervlakkig
besproken:met name komt de zelfmoordpoging a1s'cryforhelp'nietter sprake.

De schrijver destilleert zijn stelregels uit
çhet grondbeginsel van eerbied voor het

leven'. Daarmee bedoelt hij dan niet de
generalisatie van een aantal taboe's op

doodmaken,maarhijredeneertvan eenver-

Schreuder op hetcongresvoorverylegen- ondersteld primair gegeven ideëelgebod uit

den waarhijweesop de verplichtlng om en vervolgens geeft hij een aantal relatili
jdenteverlichtenenpijnteverzachten.De erinlenvan een dergelijkgebod.
Commissie voor M edische Ethiek van de v
Hetllchameli
jkinleven houdenvan dean-
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derTterwijlmenhem daarbi
jofdaarnahet gezegd wordt.Decubitus,edoorliggen',waar

leven a1smens onmojelijk maakt'zietde Leering in diens publikatie zo de nadruk
schrijvera1szonde,hiJbetrektditprincipe op legt,komthierniettersprake.Devrij
nietop de dwanj totgeboren worden.De uitvoerige symptomenbeschrijving kan wel
fontluistering'bltftvoorhem een indicatie angstopwekken bijdaarvoor gevoelige 1e-

tottoegeven aan de wensvan depatiënttot zers,maar nietméérdan veeltelevisie uit-

actieveeuthanasie.Sporken geeftgeen blijk zendingen,zoalsdeO.Q.kankerspots.

te beseffen hoe de vale inhoud van dit Deschrijvershantereneen fase-indelingvan
begrip rekbaar kan bhjken in verkeerde het stervensproces van onwetendheid tot
handen, hetgeen levaarlijk lijkt. Hij be- aanvaarding.Dit doetwatkunstmatig aan,
schrijftookdetraglschedoodvaneen hart- maarhetlijktnietonbruikbaar.

patiëntwiens operatie mislukte en waar de In hetlaatste hoofdstuk,feuthanasie',geven
vraag was of de nieren zouden mogen ge- deschrijversaan datdevraag om (actieve)
bruikt worden voor andere patiënten of euthanasie eigenli
jk nooit van de patiënt
niet.Hierscheptde schri
jver een duidelijk komt.Integendeel.De verborgen propaganprecedentmetzijnstellinjname.Deproble- da daarvoor via de communicatie-media,
matiek rond de euthanasle iseen complica- diewedelaatste tijdbeleven,ervaren hun
tievan deontwikkelinqdertechnologie.Bi
j atiënten a1s een enorme bedreiging.Famide traditionele benadermg,zoalsdie van de lle, artsen en verpleegsters, tenslotte de

schrijver,krijgen juridischeen sociologische TM aatschappi
j'(alweermetVan den Bergh
gezichtspunten nietalti
jd voldoende dena- a1sbelhamel) kunnen in deze richting gaan

druk. W e kunnen constateren, dat het denken,a1sze de problemen nietmeeraan-

standyuntvanSporkenisgerijpt,vergeleken kunnen.Deschrijverszien Merechtergeen
bi
jzilneigen vroegerejedachtenendievan structureelmaatschappelijkprobleem liggen.
anderen.De literatuurhjstis we1represen- Een lezenswaardigboekje,geschreven vantatief, maar verre van volledig: ook hier uiteen bezonnen bsrmhartigheid,gecombiontbreken meer psycholossch gekleurde neerd metvakkennisin technischezowela1s
publikaties.
in psycho-sociale zin.

Hetboekje isvlotleesbaar,zondergeleerdheid ofmoeilijkewoorden.Hetiseen be- J.H.vanM eurs
langwekkend geschriftvoor alle werkers in
de verzorgende beroepen, zowel a1s voor
<leken'.
J.H .van M eurs
Ira Reiss

Seksuele normen
(Au1a)Spectnzm,Utrecht/Antwerpen,1971,
249 pp.,/6,50,BF.106.
Joop M îchelsen PaulJporken

M edische mogelqkheden
(De laatste levensfase),Ambo,Bilthoven,
1972,93 pp-,/7,50.

Bovenstaande Nederlandse titel, Seksuele
Normen,is de iets te weidse vertaling van
de reedsin 1960 in eerste druk verschenen

studiemetdeoorspronkelijketitel:Prema-

rital Sexual Standards in America. Het
In dit tweede deelvan de serie $De laatste vormteen poging totanalyse van de voorfase'is vooral de medicus aan het woord. echtelijkeseksuelenormen!verklaard tegen
En we1vanuit een grote ervaring a1s huis- de achtergrond van en gezlen in de samen-

ng met de belangrijkste ontwikkelingen
artsen a1sartsvan een veryleeghuis.Deze ha
ervaringblijktop allebladzl
jden.Deinde- en waarden in de samenleving.
ling is systematisch:Geneeskundige aspec- Hetst
erkstisdezestudieinhetyresenteren
ten van het stervensproces - belevingsas- van het onderzoeksmateriaal.M lnder sterk
pectenvan idem - depraktijk van dester- komt de Mstorische ontwikkeling naar vovensbegeleiding - euthanasie.
ren van de seksualiteitnaaronzetijd toe.
Opvallend juistlijktdevisie,datdeklach- Bepaald zwak wordtde verbinding van een
ten verschillend zijn naar persoonlijkheid, historische seksuele erfenis metde empirileeftijd, geslacht en... hulpverlener. Dat sche actuele kennis van zaken.Analyse en
diteen algemeen gezichtspuntis,ook buiten prognosehellen overnaareen gewenstprode terminale fase, mag hier onderstreept gram .

worden.fDecorumverlies'isin deysychia- Het is de schrijver gelukt,zoals het zijn

trie iets anders dan wat hierover m 2.
4.9. wens was,een boek te schrijven datook
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begri
jpelijkblijftvoordesociologischeleek, goed. Het niet-perverse - het zgn. nordietochinzichtwi1verkri
jgen indezesector male- iszo eng,zobeperkt,zo idealistisch
van demaatschappi
j.
gekleurd,datdeperversieeen belangri
jker
en groterdeelvan hetmaatschappeli
jk geG.W ilkens

beuren toegeschreven krijjt.Meta1sgevolg

dathethelemaatschappelljk gebeuren heleE.G .S.Evans

maal gekleurd wordt door negatieve - de
zgn.perverse - thematieken.De spanning
tussen detwee polen,waarvan deeneschro-

Pedagogischepsychologie
(Au1a)Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,
125 pp.,/4,- ,BF.66.

melijkopgeschroefden bijzonderfragiel,en
de anderenegatiefbenaderd en bijna allesoverheersend,is bijgevolg bi
jzonder sterk.
W at is echter het nut van een studie a1s

deze? Draagtze werkelijk bijtotde ver-

A1seen inleiding voorstudenten in pedago- ruiming van ons gebruik van de seksualigie en psychologie werd dit boek geschre- teit? Smolders toont aan dat het wetenven teneinde de hedendaagse pedagogische schappelijk gebruik van de term T
perversie'
psycholojiemetdevoorlopersa1sRouseau, doordrongen is van irrationalismen en gaat
Pestalozzlen Froebelte situeren vanuit de hett
e li
jfmeteen rationele arjumentatie.
geschiedenis en daardoor de hedendaagse M aar destrijd wordtnietop d1tvlak,dat
vragen aan de geschiedenis te verhelderen. van dewetenschappen,gestreden.Verwacht
Vier afdelingen bevatdeze studie:een Ms- Smoldersdatzijnbetoog degebruikersvan
torische inleiding vanaf Rouseau tot de de termen Tpervers'en <perversie'ervan za1
meersystematische studiesoverhetkind,de overtuigen datzehetverkeerdvoorhebben?

verscMllende geldende persoonlijkheidstheo- Bewijszo veela1sje maarwil,kom aanrieën in hun betrekking totde pedagogische dravenmetoverrompelendecijfers;allemaal
psychologie, het uitgebreide veld van het teverjeefse en nut
teloze wetenschappeli
jke
leren en het zeer in omvang toegenomen retorlek,vrees ik.Of:de onmachtvan het
gebied van testen en meten.
wetenschappelijk werk op het gebied van
Helder objectief overzichtvan de huidige de seksuologie.
stand van zaken gezien vanuit de histori- EricDeKuyper
sche ontwikkeling,die hiertoe heeft bi
jgedragen.
G.W ilkens
ClaudeGeets

Psychanalyse etmorale sexuelle
ArmandSmolders

D e seksuele perversies
Boom,M eppel,1971,142 pp.,BF.198.
De term :perversiteit'komtveelvoor in de
biologie, de psychologie, de ethiek, en de
socio-culturele wetenschappen. S. gaat na
watde term betekentin dediverse sectoren.

Editions Universitaires, coll.Psychothèque,
Paris,1970,141 pp.

Hetisbeslistnietmeernoodzakeli
jk aan te
tonen datFreud geen amoralistwas;zi
jn

denken was diep doordrongen van morele
bekommernissen.Welk beeld van demoraal
in Freudspsychoanalysegevonden kan worden en welke moraalde psychoanalysehan-

eert,ishetonderwerp van ditboekje.ZonEr blijkt geen overeenkomst te bestaan, t
r heel veel moeite kan S. aantonen dat
slechts een chaos van betekenissen (nogal de
natuurli
jk,zou ik denken).Daaruitwordt hethier gaatom een negatieve m oraalmet
afgeleid dat de seksuologie anti-seksueelis, hetschuldgevoelen en het Oedipuscomplex
en dat houdt voor S. een paradox in. In a1s referentiepunten.Dit deelis erg over-

onzemaatschappijwordtde seksualiteita1s zichtelijken legtopeen scherpewijzeethieenprobleem behandelden veroorzaaktbij- schegedragsmechanismen uiteen.Hettweegevolg ook problemen;het ism.i.dan ook dedteltje,getitdd <moraltdela psychanavanzelfsprekend,dat de wetenschappen die lyse',iswatbleeklesuitgevallen.M aar dat
zich metdezethematiek bezighouden,door- komt waarscMjnlijk omdat er de jongste
aren heelwatboeiender dingen zijn verdrongen zijn van problematische en ver- j
s
c
henen over de praxis van de psychoanawarde,dubieuze en schijnheilige motieven. lys
e.
Determ perversiteitdemonstreertditstroeve omgaan met de seksualiteit uitermate EricDeKuyper
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van spellingsfouten ineigennamenenlatijnse citaten.En men wri
jftzich wel de ogen
uit bij het lezen van enormiteiten a1s <de

muur van Marcus Aurelius', wanneer het
Grauwel
s,Dr.J.- Dagboek van gebeur- gaat over de muurvan Aurelianus.
tenissen opgetekend door Christiaan M un- L.Lorié
ters 1529-1545. - Van Gorcum, Assen,

1972,214 pp.,/25,- ,geb.j30,
-.

Heinîngen, H. van - Tussen M aas en Geschichte derKommunistische
Waal.- De W alburg Pers,Zutphen,1972, FcrfefderSowjet
union
670 pp.,il1.,krt./39,
-.
Verlag M aY stische Blëtter, Frankfurt a.
M ain,1971,894pp-,DM .10.
W ernerKeller

Wantz# ontstakenhetlicht
La Rivière en Voorhoeve,Zwolle,1971,

Ditisdevertaling van hetofficiële Sovlet
leerboekoverdegescMedenisvan departi
j.
M eer nog dan geschiedverhaalis hetwerk

408 pp.,/32,50.

zelfjeschiedenis.Hetisin deeersteplaats
een mterpretatie van die gescMedenis beA1
s
o
n
d
e
r
t
i
t
e
l
v
o
e
r
t
h
e
t
bo
e
k
:
d
e
je
s
c
h
i
e
d
e
nis van de Etrusken,een mysterle ontslui- doeld om met behulp daarvan nu politiek

tebedri
jven.Van druk totdruk verandert
erd.Deauteurstudeerderechten in Berlijn, daardoor de beoordeling van verschillende
Rostock,Jena en Zurich.Laterspecialiseer- personen en gebeurtenissen. Nu, in een
de hij zich in populair-wetenschappeli
jke
riodewaarinvrijgrotemateriëlesuccessen
publikaties over Mstorische en archeologi- pe
voor de bevolking zijn behaald,gaatmen
scheonderwetpen.
uideli
jk op de conservatieve toer. Het
Velejaren wilddeMjaan destudievan de d
wordteen beetje van die goede oudeWda
Etruskischebeschaving,in welketijd hijin wa
bijonsde crisistijd isen daardetijd
Toscane woonde en de opgravingen en pu- vantd
ezuiveringen,ofomwisseling van parblikatiesvan nabijvolgde.
tijdocumentenzoalsdatofficieelheet.DaarZi
jnboekgeefteenboeiendrelaasvan het- jzijn we1watvergissingen begaan,maar
geen in de laatstejaren over de Etrusken bi
nverbandmetdeslechteparti
j-administrabekend is geworden en laatduidelijk zien, i
hoe grote invloed dit volk gehad heeft op tie in devoorafgaande jaren washettoch
nodig.Het is spannend om allerlei namen
hetontstaan en zelfsnog op de latere ont- in deindex op tezoeken en dan hun laatste
wikkeling van de Europesebeschaving.
vermelding na te gaan.Van velen wordtde
Na een beschrijving van hetbegin van de sterfdatum niet vermeld, van sommigen

Etruskische cultuurin Euroyagaatde auteurdoorderomeinsegeschledenis,waarbij
een aantaloverleverinjen uitRome'soudstetijd oA oudbaarblilken enplaatsmaken
voor denieuwste wetenschaypelijk verantwoorde gegevens. De geschledenis vervol-

zelfs niet op welke datum zij hun hoge
ambten hebben neergelegd,laat staan hoe

zeaanhuneindgekomen zijn.

Degezwollen toon,diezelfsin de titelsvan
de paragrafen doorklinkt,maaktditeen uiterst taaie lectuur.Toch kan men er we1
gend laat hij zien,hoe de Etrusken gelei- door komen, doordatieder van de negendeli
jk aan werden uitgeroeid, zodat zelfs tien hoofdstukken wordtbesloten door een
de hen-nnerinq aan hen voorgoed verloren korte samenvatting, aan de hand waarvan
scheen.M aarln een laatstehoofdstuk wi
jst men de belangwekkendste delen op kan
schrijvererzeerterechtop,hoemetname zoeken,waarbildan voorogen moetworin de renaissance het Etruskische erfgoed den gehouden datdeze delen alleen belangweertotnieuw leven heeftgdnspireerd.Het wekkend zijn in verband metwatmen al
boek wordt besloten met een aantal zeer van deze geschiedenis,desnoods uit vorige
bruikbare indices:een reisgidsvoorEtrurië uitgaven, weet. M erkwaardig is overigens
metvermelding van allebelangri
jke Etrus- ook deze Duitse uitgave zelf.Ze isverschekische steden, het Etruskische alfabet, de nen in Frankfurt am M ain, maar op het
Et
ruskischejeschiedenisin jaartallen,een eerste gezichtzietmen dathetwerk gedrukt
uitgebreide llteratuuropgave en een uitvoe- isin de DDR.Hetblijktdan ook dathet
rig registervan personen en zaken.
copyright berust biJ Dietz-verlag,Berlijn,
Jamm erisdat men we1even m oetwennen DDR en dathet boek gedrukt isin Poszaan de breedsprakigheid van de auteur en neck in de DDR.Deverhouding tussen degenoegen nloetnenlen nAet een lfederlands zebeide uitgeverslijktonsergbelangwekvan zeer matige kwaliteit,chlichématig ge- kend.
schreven.Hetboek isook nietgeheelvrij C.J.Boschheurne
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Dr.FvelTernon en D r.SocrateH ellm an

Le massacredesJlfJnJJ
Casterman,Tournai/ Paris,1971,272 pp.,
BF.225.
Triestrelaas metbronnen - en literatuuropgave over het toepassen van euthanasie

op meer dan 100.000 geestelijk gestoorden

in Duitsland van 1939 tot1941.In aanhang
brieven van diverseinstantiesdietegen deze

Boekbespreking
kleine discussie tussen Trevor-Roper en
Taylor.
Taylor zet in een kolom de citaten van

Trevor-Roper uitTaylors boek bi
j elkaar
en in de kolom ernaastde werkelijke (vo1ledige) versie van die citaten;titel bij dit

onderdeel:How to quote,Exercisesfor beginners; onderaan in de eerste kolom
plaatst Taylor Trevor-Roper's opmerking:

'It(the book)willdo harm,perhaps irreparable harm to M r.Taylor's reputation as
praktijk opkwamen.Figuren a1sHansvon a serioushistorian',in zijn 'eigen'kolom
Dohnayi,ex-adviseurvoor Justitie,en zijn komt dan Taylor met zi
jn kanonskogel:
schoonbroer, de protestantse geesteli
jke
Dietrich Bonhoeffer, hun verzet tegen het 'n e Regius Professor's (Trevor-Roper)
regime metde dood in de gevangenis.Het

methodsofquotationsmijhtalso doharm

to his reputation as a serlous historian,if

meest bekend wellicht zijn de toespraken he had one'.En daarmee kunnen we het
welke bisschop Clemensgraafvon Galen in dan doen.
zi
jn kathedraal te M iinster week na week M arcelChappin
gehouden heeft, zonder dat de Nazis uit
vrees voor de volkswoede hem durfden te
arresteren.

J.K .Zawodny

S.DeSmet

Katyn:masacredansla jorêt

E.M .Robertson (ed.)

Stock,Paris,1971,231pp..
In hetbegin van 1943 werden in massagra-

The Origins 0/the Second World
W ar
HistoricalInterpretations

ven in een bos van Katyn in de nabijheid
van Smolensk deli
jken ontdektvan bijna
vijfduizend Poolse officieren.Op datogen-

blik was de streek nog in handen van de
Duitsers.W iehadden deze Poolse officieren
vermoord?Zowelvan de kantvan de Duitsersals van de kantvan de Russen werden
In deze M acmillan StudentEdition zijn 13 onderzoekscommissiesingesteld.Ook dePoartikelen verzameld over het ontstaan van 1en trachtten een eigen onderzoek in te
de laatste wereldoorlog.Doorverschillende stellen.Het resultaat stond natuurlijk op

M acmillan,London /Basingstoke,1971,
312 pp-,f 2,- ,paper 13/-.

schrijversmethuninteryretatiesvandege- voorhand vast.Berlijn beschuldigde M os-

beurtenissen (de ondertltelvan ditboekje kou,Moskou beschuldigde Berlijn.DePois treffend)aan hetwoord te laten,kan de len, die herhaaldelijk verklaringen eisten,
lezereen indruk krijgen van de verschillen- werden op een min of meer brutale m nnier
de theorieën die er over het ontstaan van

doorde Engelsen en deAm erikanen eraan

de oorlog bestaan. Centraal staat hierbij herinnerd dat de Sovjets vriluit moesten
natuurlijk de controverse Taylor/Trevor gaan omdatze behoorden tot de geallieerRoper.Is de oorlog een lang-voorbereide, den. Ontelbare geschriften werden aan dit
nauwkeurig geplande consequentie van Hit- onderwerp gewijd.Onderhavig boek isnog
lersverwerkeli
jkingvanzijnwereldbeschou- een interessantdocumentterzake.Deauteur
wing (Trevor-Roper)ofisheteen contin- heeft het geval op verschillende manieren
gente consequentie uithetstreven van H it- bekeken en gebruik kunnen maken van een

1er naar macht, een consequentie die hij omvangrijke documentatie uitdiverse bronliever zelf vermeden had en ook te vermij- nen.Volgenshem staathetvastdatde Rusden was geweest (Taylor)?
sen deze Poolse gevangenen vermoord hebBullock geeft m-i.nog de meest houdbare ben,omdatzi
jbehoorden totde intellectu-

visie:Hitler had een beyaald doelrwaar- e1e kern van Polen en zich zeker verzet
van hijnooitafgeweken ls(veroverlng van
Lebensraum in hetoosten),maar hoe hij
dit doel moest bereiken heeft hi
j nooit
nauwkeurig gepland.Alles wathijbereikt

heeft ging via een vaak geniale improvisatie.
Ditboek,dat vooralkritische reflecties op
interpretatiesen Mstorische theorieën bevat,

kri
jgteen buitengewonelevendigheidin een

zouden hebben tegen een russificering van
hun vaderland. Later gebeurde hctzelfde

trouwens op een grotere schaal tijdens de

opstand van W arschau in 1944.Het staat
eveneens vastdat de Britten en de Amerikanen op dehoogtewaren van dezeschuld,
maar datze alles in het werk hebben gesteld om ze te verdoezelen.
A.Van Peteghem
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kent,dathijin staatistoteen beterpoli-

POLITIEK

tiek en sociaal oordeel. Beide vooronder-

stellinjen komen voortuiteen d
positief'of

optimlstisch mensbeeld.
n ompson onderzoektin deze studie ofhet
Christ, Reinhard, Hrsg.,- Simplidssimus mogeh'
l
'k isdeze vooronderstellingen van de
1896-1914.- Rutten & Loenlng, Berlin, democratische theorie te ondersteunen met
1972,408 pp-,i11.,M .45,- .
behulp van de resultaten van empirische
Kropotkin,Peter- Tekstboek.- Meulen- socialeonderzoekingen.Hijsteltvastdatde
hoffNederland,Amsterdam,1972,173 pp-, behavioristische sociale wetenschappen

j13,50.

bruikbaarzijn bijhetformuleren van een

docfclScience and Democratic
TAd/c in the 20th century

?elijk onderzoek voorditdoel.Dewezen-

Troch,E.- Amerika,Rusland, China.- theorie over democratieten datde resultaDavidsfonds,Leuven,1972,80 pp-,BF.45. ten van het reeds verrlchte onderzoek de
theorieën over democratie kunnen hervormen en ondersteunen.
DennisF.Thompson
Toch blijken erbeperkingenbijhetgebruik
TheD em ocratic Citizen
van de resultaten van sociaal-wetenschap-

hjkeaspecten vandetheorieoverdemocra-

tie kunnen nietvolledig in empirische terCambridge University Press,London,1970, men worden weergejeven, omdat ze ni
et
271 pp.,f 2,15.
openstaan voor emplrische falsificatie. Dit
lln de hierboven genoemde nietverder reIn de huidige politicologie wordtvaak aan- zuceerbare waarde-elementen van de theodacht besteed aan de plaats van de burger d
riezoals<demensisautonoom'en <demens
in hetpolitieke qst
e
e
m.
Vo
l
g
e
ns
d
e
d
e
mocratische theorie ls de burger geen passief isvoorverbetering vatbaar'.
rdere beperkingen bijtoepassingen van
object voor verscMllende machtsgroepen Ve
e resultaten van sociaalwetenschaygelijk
binnen de samenleving, maar een actief d
handelend individu datdeelkan nemen aan onderzoek treden op,doordatdeemplrlsche
bewijsvoering hoogst onvoldoende blijkt,
de politieke beslissingen.
nneer men deze wi1 toepassen op de
Ook kan de burgervolgensdezetheorie de wa
doelstellingen en waarden in een politiek

politiekebeslissingenbei
'nvloeden.Dezeop- systeem tijdenseen radicale sociale veranvattingen over democratie wi
jken eigenhlk

dering. Dit komt doordat een dergelijke
nauwelijks af van de traditionele Griekse ra
dicale verandering de sociale structuur
opvattingen.
In detwintigsteeeuw worden aan deze the-

van de sam enleving en dus de constanten

arin aantast.Daardoor verdwijnt de emorie no! twee ficties toegevoegd,n.1. dat da
irische referentievan de gevonden generaalle indlviduen participeren aan het poli-

lsaties.Tenslotte is de waarde van het sotieke beslissingsproces (op een of andere l
iaal wetenschappelijk onderzoek beperkt
manier)en datdeinbrengvan demoderne c
burgerbestaatin het doorgeven van indivi- bijhetformuleren van eenzo alomvattende
duele,groeps-en algemene belangen.W anneer men beweert dateen bepaald politiek
systeem democratisch is,dan houdt dat1,
datin datpolitieke systeem rekening wordt
gehouden met de belangen van de meeste
burgers en dat de burgers deelnemen in de
politieke beslissingen. ln deze democratische thtorie staatde burger centraal.ln de
elitistische democratische theorie daarentegen legtmen denadruk op de politiekeelite
als essentiële bouwsteen voor een democratische staatsvorm.
Aan de centrale plaats die de burgerin het
democratische systeem inneemt,liggen volgens Thompson twee vooronderstellingen
ten grondslag:volgens de ene is de burger

theorie a1sde democratische theorie,omdat
de onderzoeklngen alleen maar generalisaties opleveren over deelgebieden van de sociale realiteit.

In de sociale realiteitblijkt dat aan deze

voorwaarden niet voldaan wordt. Toch
houdt Thompson tegenover de democratisch-elitisten vo1datzijgeen acceptabele
reden wa
ofarv
oa
on
rzz
ai
a
jkdeko
ung
nne
el
n
ijkh
ae
ai
n
dwi
tus
jze
sn
enop
de
grond
burgerskunnen verdedigen a1snoodzakelijk

ofwenseli
jk.Ook alblijktuit de huidige
verdeling van macht,dathet gelijkheids-

ideaalgeen empirische ondersteuning heeft.

Het constateren van ongelijkheid betekent
nietnoodzakelijk hetaccepteren van deonautonoom, d.w.z. hij is zelf het beste in geliju eid,ook niet wanneer niet kan worstaatom zijn eigen belangen te kennen en den aangetoond datde burgervoorverbetete beoordelen,en volgens de andere is de ring vatbaar is.
burger voor verbetering vatbaar,wat bete- F.Nieuwenhof
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denkbeelden over de Psalmen. In het kort

THEOLOGIE

worden zi
jhiervermeld:
1)Elkepsalm iseenvanzelfsprekendgeheel.

Voor degene die een psalm maar vaak genoegleesten herleestza1hetgeheim van de
Balthasar,Hans Urs von - Klarstellungen. psalm worden ontsloten:depsalm legtzich-

Zur Prûjung der Geister.- Herder,Frei- zelfuit(menletteop klank,woordherhalingen,tegenstellingin klank enbetekenis).
burg/Basel/Wien,1971,190 pp.,DM 3,90.
Campenhausen,H.von - La jormation de 2)Elke psalm iseen van zichzelf sprekend
la bible chrétienne.- Delachaux & Niest1é,Neuchâtel,1971,309 pp..

geheel.Elke psalm staat op zichzelf.Er is

eentijdgeweestdatmenvoorelkezin,voor

e1k woord zelfs trachtte parallellen te vinjbel,om maartelaten
Communio-verlag, Frankfurt/M ., 1, 1972, deninenbuitendeBi
1,96 pp.,DM .7.halfjaarDM .18 (3 nrs.
). zien dat de psalmen niet losstaan van anFuller, R.H .- De interpretatie van de dere Bijbelse en buiten-bijbelse literatuur.
wonderen vanJezus.- Patm os,Antwerpen, Deze methoden hebben hun voordelen bewezen. M aar de auteur wi1 zich niet op
1971,124 pp.,BF.120,- .
H enau,E.- Jezus van Nazaret.- Pat- deze weg bewegen.fElke psalm is een lied,
mos,Antwerpen,1971,133 pp.,BF.125,- . waarvan deonderdelen in nieuwerangschikKunz, Erhard - Christentum ohne Gott? ki
ng ten dienste staan van het jeheelen
lzing naar
Jozef Knecht,Frankfurt/M ain,1971,152 nietmeerkunnen dienen a1sverwi
ietsanders.Daarom bevatdeze commentaar
pp.,DM .12,80.
M oule,C.F.D.- La genhe du nouveau geen yogi
ngen totnaderereconstructie van
testament.- Delachaux & Niestlé,Neuchâ- hi
storlscheachterjronden,jeografische gegevens ofbiograflsche notlties'(p.7).Een
tel,1971,219 pp..
Schaik, Drs.A.P.van - De openbaring radicaal standpunt dus. M aar zeker de
van Johannes.- Romen & Zn.,Roermond, moeite waard getoetstte worden.En hierin

Internationale katholische Zeitschri
jt. -

isVan Uchelen mi
jnsinziensgeslaagd.
1971,264 pp.,/32,- ,b.
i./30,50.
jk bli
jkthijtrouw te
Scllillebeeckx O.P., E.- Geloojsverstaan - In deuitlegnameli
interpretatie en kritiek, (n eologische pei- zijn aan zijn ingenomen standpunten.De
lingen).- Nelissen,Bloemendaal,1972,216 soberheid diehijaan dedag legtdoorelke

psalm op zichzelf te laten staan en zichzelf
Vögtle,Anton - M essias und Gottessohn. te laten uitleggen waarborgteen frisheid van
PatmosVerlag,Dûsseldorf,1971,85pp., denkbeelden.Er is geen oeverloze aanvoer
van materiaal uit andere psalmen e.d..En
D M .9,80.
PP..

inderdaad blijktde psalm kijk te geven op
zichzelf,zichzelf uit te leggen.
-

De aantekeningen totslotgetuijen van

een grote belezenheid en een erudltie, die
D r.N .A .van Uchelen

voor de nog te verschi
jnen delen hetbeste
doen vernaoeden.
Psalmen,D eelI
(De Prediking van het Oude Testament) P.Beentjes
Callenbach,Nijkerk,1971,275 pp.,/32,50.
Het Boek der Psalmen za1in 4 delen verschijnen.Diteerstedeelvestigtde hoop dat
het volledige werk in menig studeerkamer

OskarSchatz,Hrsg.

HatdieReligion Zukunjt?

rlag Styria,Graz/W ien /Köln,1971,
zi
jn plaatsza1krijgen.En terecht.Ditcom- Ve
mentaar kent bi
j elke psalm een speciale 361 pp.,öS.148,DM.22,80.

opbouw: Vertaling, Inleiding, Uitleg en
Aantekeningen.
Even nadathetwereldcongresConcilium te
De vertaling is een getrouwe vertaling Brusselhad plaatsgevonden metals ondervanuitde Hebreeuwse grondtekst,öök daar werp TDe toekomst van de Kerk', is in
waardetekstmoeilijkheden geeftenop het Salzburg het5e SalzburgerHumanismusgeeerste gezicht weinig zinvolis.
sprëch gehouden met als thema fDie ZuDe inleiding trachttelkenste komen tot kunft der Religion - Zum Problem der
een ordening van de gegevens in hun sa- Sëkularisierung in der modernen Gesellmenhang en betekenis voor de psalm a1s schaft'(22-25 sept.1970).Overheteerste,

geheel(p.8).
tochwe1watvlakverlopen,congreszijn wij
De auteur heeft nameli
jk heel speciale overvloedig op de hoogte gehouden; het

742

Boekbespreking

tweede heeft hier weinig aandacht en nog

noemen...' (p.119).Een ri
jk boek, dat
minderweerklankgevonden.Toch lijkthet onsheelwatverderbrengtdanvele emotioSalzburger gesprek heelwat spannender en

neelgeladen simplificerende slogans inzake

boeiender leweest te zi
jn, zoals het hier ditonderwerp.

voor ons hggende verslagboek toont. Het S.Trooster
bevat studies van sociologen a1s Peter L.
Berger,n omasLuckmann,en de befaamde
Arnold Gehlen.Vervolgens gedachten vu
filosofen,waarondervooraldegerijpteneo- GûntherBornkamm
marxisten M M Horkheimer en ErnstBloch Bibel.D> NeueTestament.
indruk maken.Tenslotte het antwoord der

religies: christendom W arvey Cox, H-E. EineEinfûhrung in seineSchriften
Bahr, H. M ynarek, G. M ainberger, Ivan im Rchm en derG eschichte des
Illich (!), K. Goldammer, Ernst Benz), Urchristentums
Boeddisme (Shizuteru Ueda), Jodendom (n emen derTheologie),Kreuz-verlag,
(Jochanan Bloch).Hetisuiteraardondoen- Stuttgart/Berlin,1971,176 pp.,DM .14,80.
lijk allebijdragen afzonderli
jktebespreken.

W e1enige conclusies:sociologisch gezien is In deze uitstekende inleiding in de Boeken
een ondergangsstemming onbewilsbaar en van het Nieuwe Testament wordt aangedus aftewijzen (Luckmann hekeltderge- toond,hoe aldeze geschriften - metname

lijkeondergangsprofetieëna1sTmythologie'); uiteraard de Evangeliën - uitwerking zijn

ze berusten eenvoudig op een onverant- van het foer-evangelie'uit de eerste dagen
woorde generalisering, c.
q.verabsolutering van '
tchristendom,'tz.
g.apostolischkeryjvan 18e- en lge-eeuwse godsdienstkritiek, ma;oere
v
a
n
j
e
l
i
e
da
t
i
n
dezezeerverschlldie nergens door de feiten bevestigd wor- lende uitwerklngen aan de oppervlaktekomt
den.Trouwens,gebleken is dat hetonmo- in korte, kernachtige geloofsbelijdenissen

geli
jk is een algemeen begrip van fgods- (b.v.Rom.1,1-4;1Kor.15,1.3-7),ouddienst' te vormen dat tegelilk rekening christelijkehymnen en liederen (b.v.Fil.2,
houdt metde concrete uitingen ervan.Om 6-11;Kol.1,15-20)en- reedsin enigshetmetW ittgenstein te zeggen:a1smen de
regelsder diverse taalspelen in de verschillende wetenschappen respecteert,ishet on-

zinsuitgewerktevorm - in enkeleredevoe-

rinjen derApostelen,zoalsdiein deHandellngen der Apostelen geformuleerd zijn

juistvan fde'lodsdiensttespreken.Soort- (b.v.Hand.2,14-36).Eerstwordtbeschregelijke bemerkmgen zijn te maken biJ het ven,hoe en waarom deverschillendeEvanbegrip fsecularisatie'.J.Bloch heeft er te- geliën ditoer-evangelieop eigen wi
jze hebrechtop gewezen dathetjodendom van het ben uitgewerkt,en uit welke bronnen de
begin af aan fwereldsen Mstorisch'gedacht
heeft. N og sterker: een alte ver doorgevoerde theologie der secularisering vermindertde kansen op een echtedialoogmetde
moderne cultuur.Kritiek op het religieuze

evangelisten hun materiaal geput hebben.
Vervolgens wordt hetzelfde aangetoond
voorde overige geschriften van hetNieuwe
Testament.A1lezend wordt men aldus op

deskundigeenzeerprettigleesbarewijze11(en kerkelijke)establishmentisgoed,maar geleid in de moderne interpretatie van deze

het mag de religieuze inspiratie niet der- geschriften, fformgeschichtliche'en 'redakmate uithollen dat ziJ geen functie meer tionsgeschichtliche Methode';wijzevan ververvultin de kritiek op hetnogveelernsti- klaring die B.niet onaardig typeert in het

ger cultureel establishment. Laat mij de woord fiiber-setzen', in de letterlijke zin
oude neo-marxist M ax Horkheimer hier van hetwoord teverstaan.Zo kan hijook
m ogen aanhalen:THoofdzaak lijktmijeen het hele Nieuwe Testament karakteriseren
poging God op eennieuwemenselijkewijze a1sfoorkonde'(fur-kunde')van hetchristete verstaan.God a1s positief dogma werkt lijk geloven.Het bevatuiteindeli
jk slechts
a1sscheidend moment.Hetblijvend verlan- één boodschap:Jezus Christus,onze Heer.
gen daarentegen,datdewerkelijkheid van Naarmijn smaak een voortreffelijke inleide wereld met alhaar afschuwelijke mo- ding in deBoeken van hetN.T.,goed leesmenten geenLaatste mogezijn,verenigten baar geschreven dooréén derbelangrijkste
verbindtallemensen die methetonrechtin kennerservan.Datwijna lezing van een
deze wereld niet klaar willen en kunnen
kom en. Zo wordt God tot voorwerp van

aantaltraditionele opvattingen afstand moe-

ten doen,bli
jkt alleen maar een verrijking
jding.Voorieder die wi1profiteren
menselijk verlangen en verering;Hij houdt en bevri
op object van weten en bezitte zijn.Een van denieuwere onderzoekingen op ditgezo verstaan geloof behoort onvoorwaarde- bied,een onm isbaar boek.
lijk totdatgene wat wij menselijke cultuur S.Trooster
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traites:er toe kwam zich voorgoed in de
woestiln terug te trekken en in de daar 1e-

Andriessen,H.en < .Zandbelt - Wacht vende nomaden Jezusa1szi
jn kleine broe:# het woord.- (W egen tot pastoraat), dervond.

Van Gorcum,Assen,1972,215 pp.,j18,50. Illustraties van geestelijk leven, maar niet

Gelineau:J., e.a.- Dans v/J assemblées. alleen ter herinnering,maar ook ter lering
Descle
-e,Tournai,1971,2 delen,624 pp.. en inzicht.De tweede helft van het boek
M ertens,Herman - Gelooj en politiek.- bestaat dan ook uit korte verhandelingen,
Davidsfonds,Leuven,1972,92 pp.,BF.45. soms zelfs notities, over boete doen,over
M erton,Thomas- De weg van Tsjwang- vasten en soberheid,overmondgebed,over
tze. - Ambo, Bilthoven, 1972, 144 pp., spreken en zwijgen.

/10,90.
De laatste twee opstellen beschrijven hoe
Visser 'tHoojt, Dr.< .A.- M emoires. menbi
jdebronnen komtenhoemeneraan
Een leven in Oecumene.- Elsevier, Amsterdam/Brussel,1971,336 pp.,BF.395.

gehouden wordt.Deze gaan resp.over de
initiatie in een religieuze gemeenschap en
overdegehoorzaamheid,geïllustreerdin een
aantalm ethodische wenken voor oversten.

Aanbevolen geesteli
jke lectuur,waarbijde
somsweerbarstigesti
jlenvorm opdegoede
AJn debronnen
koop kunnen worden toegenomen.DeweerGottmer,Nijmegen,1971,239 pp.,/15,
- . stand die de inhoud kan oproepen,waar
P.PenningdeVriesS.J.

deze somssterk de nadruk legtop bezuiiging in de relaties,op versterving en gebed,
fthetproeven aan de bronnen nietminjezuïeten,tezamen met artikelen over het hoe
geestelijk leven wordt de lezer aangeboden der verkwikkend te maken,mits men eigen
jnrechtkan laten komen.
totkennis van de brolm en waardoor m en- dorsttotzi
sen deweg wisten naarGod en in leven en G.Wilkens
leer herkenbaar waren voor anderen.
Een verzam eling van deels gepubliceerde,
vooreen groter deelnog nietgepubliceerde ThierryM aertens - JeanFrisque
artikelen en opstellen. Een geheel echter G uide de l'assemblée chrétienne.
datnietzonderorde is.
Tom eIX.
.Fêtesprim antledimanche,
Een bundel van biografische schetsen van

W aardeschrijver,zelfjezuïet,hetvandaan
heeft,daarlaathi
jdelezer ook meebegin- Tabledunouveaulectionnaire,
nen.Op weg gezetmet de zwerver die Ig- calendrieretbiographiedessaints,
natiusvan Loyola is,wordthi
jwegwijsge- Tables générales du Guide
m aakt in lgnatius' om gang m et vrouwen,
protestanten en andere spirituelen,metzijn Casterm an,Tournai,Paris,1971,249 pp..
op hetleven betrokken gebed.MetIgnatius
nu wordt de lezer in goed gezelschap ge-

Metditnegende deelisdeequipevan n .

bracht.Achtereenvolgenskrijgtmen in kor- M aertens er wellicht a1s eerste ln onsland

te, karakteristieke en spiritueel invoelbare in geslaagd een volledige commentaar van
schetsen van een Xaverius,die zijn leven op alle schriftlezingen van de vernieuwde rohet spelzet om de hele wereld te winnen m einse liturgie te brengen. Zoals de titel

voorZijn Heer,van een Petrus Claver,die aanjeeft,werden in ditvolumeslechtsdie
zich temidden van koloniale welvaart het
welzijn van negerslaven aantrekt, van een
Pierre de Clorivière,1id van de jezuïetenorde,diein de achttiende eeuw alten keer

heillgenfeesten-perikopen behandeld die
voorrang op de gewone zondagen kunnen
hebben.Daartoe behoren de 4 feesten van

vanuit de levenservaringen van Ignatlus
worden ergemaaktten aanzien van Johan-

dienden ook diverse tabellen opgenomen te
worden, o.m. de volledige referenties van

Onze Lieve Vrouw (Lichtmis, Boodschap,
isopgeheven geweest,wathem op een bij- Ten hemelopneming,Onbevlekte Ontvangezondere wijzein Jezus'gezelschap brengt, nis),defeesten van 19 maart(S.Jozeg,22
van een Nederlandse pater Roothaan S.J., juni (S.Jan de Doper),29 juni(Petrus en
die de tweede stichtervan de verslagen or- Paulus)en tenslotteAllerheiligen (1novemdewordt,van een Teilhard de Chardin ten- ber), de Kruisverheffing (14 sept.) en de
slotte,die de gehele kosmos van a totz in Gedaanteverandering van Christus (6 auverbandbrengtmetChristus.Vergeli
jkinqen gustus). In dit laatste deel van de reeks
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allemogelijkebijbellezingenvan derespec- Emiel-lozejDeSmedt
tievejaarcycli.Alle 1ofaan de werkgroep Er z#?;nog mensen
en de uitgever voor dit praktische naslagwerk waaraan, sindsde publikatie van het
nieuw Romeins M issaal in 1970, een zo
grote behoefte bestond.
S.DeSmet

Dr.<.BlessJj.
W atiseraan de hand methet

Em maûs,Brugge,1971,72 pp.,gdll..

Een geschrift van een bisschop leek vroeger weleens wazig, weinig praktisch, en
wekte veelal de indruk dat men het allemaal al honderden keren eerder had gehoord.Dat verandert, althans in deze pittige brochure die bovendien nog leuk geillustreerd ismeteen stelknappe foto'svan

celibaat?

Lucvan Rafeljem.Ofdemensnu achter

Lannoo,Tielt/utrecht,1971,63 pp..

club bevindt,uitwinkelen gaatofaan sport

hetstuurvan zljnwagen zitofzich in zi
jn

doet,zich doorzi
jn boeken omringd zietof

In een eerste deel commentarieert S. het simpelin zijn gezin leeft,hetis mogeli
jk
ontwerp-rapport fover de religieuzen'opge- vanuit een christeli
jke visie deze mens in
steld naar aanleiding van het pastoraal zi
jn dieqste tegemoette komen en in dit
Concilie van de Nederlandse kerkprovincie. dagdagelljkse contempleren de geest van

Hi
jkomttotdeconclusie dathetcelibaat echt geloof vrij in te ademen.Een welte eenzi
jdig wordtverantwoord vanuit de doende brochure.
overweging dat de priesterlijke dienst het S.D eSm et
hele leven van de ambtsdrager opeist.W at
het celibaat dan wé1 verantwoordt,wordt
in hettweede deeltoegelicht.God is mens HeinrichBacht

gewordenom zijngoddelijkeliefdeopmen.LesejahrX
selijke wijze zichtbaar te maken.Daartoe Zeiten desH errn.I,
koos de mens Jesus het celibaat en deze
keuze kon God alleen hem schenken.Tevens heeft Jesus het celibaat gekozen om
Gods liefde voor âlle mensen expliciet tot
uitdrukking te brengen; de liefde van de

Josef Knecht,Frankfurt am M ain,1971,
400pp..
Reedsin 1959heeftdebekendeFrankfurter
n eoloog H.B.een seriegebedsboekjesuitgCgCVCn onderde titelDie Tage des Herrn

gehuwdeis?ersebeperkt.Een moedig en aansluitend bij de vier seizoenen.Daarbij
geduldig plmdooi, m aar teveel redenerend,
te weinig overtuigend.
S.D eSmet

diende een Franse editie van Tém oignage
chrétien,<LesJoursdu Seigneur',a1smodel.

Hetgulden boekje datthans voorligt heeft
hetzelfde uitzichtbewaard.Toch is er enig

Ik-zal-er-zqn-voor-u;
een selectiebnbelteksten voorzieken
Katholieke Bijbelstichting,Boxtel,1971,
80 pp..

inhoudelijk verschil.Om tebeginnen werd

gebloemleesd tegen de achtergrond van de

Me
uweliturgischeperikopencjclus.A.Vervolgenswerd hetaantalpatrlstische teksten
drastisch beperkt; alleen Augustinus vond
nog enige genade.D it kwam de modernen

ten goede.Naast spiritualiteit(Guardini 14
De inhoud van ditbijbelse gebedenboekje citaten,Merton 11)zijn treffende passages

wordt bepaald door de mensen voor wie opgenomen uit exegetische en theologische
het is geschreven: zieken en mensen in werken van K.Rahner,H.U.vonBalthasar,
nood.
H.Schiirmann,deLubac,Teilhard deCharW at met deze uitgave van 51 vri
j lange din,W .Nigg,DonM azzi,H.Kiing en Joanteksten uit de H. Schrift beoogd wordt, nesXXIII.Opvallend zijnwe1namena1sdie

wordtduidelijk in hetvoorwoord gesteld: van R.Schûtz en M.n urian (Taizé).Nie-

<om te helpen,om te troosten,ook om de mand za1 er zich over verbazen dat het

gedachten terug te brenjen totde Helper'. grootste aantalcitaten (22)aan Bonhoeffer

Een bijgevoegdregistertleverhoogtdehan- werd ontleend,en datde preferentiële theteerbaarheid.
mata zijn:gebed (40),Jesus Christus(24),
Een goed initiatief,opdat de lijdende lezer Geloof (19), Kerk (10). Een geslaagde
moge ervaren op W iens Naam hij is ge- bloem lezing die aanzet tot waarachtig en
schreven:de G od van Israëlen de Vader eigenti
jds gebed in hetraam van hetkerkevan Jezus Christus.Ik-zal-er-zijn-voor-u. lijk jaar.
G .W ilkens

S.DeSmet
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overzicht van de ontwikkeling van deze

(cultuurl-filosoof.Zijn uitgangspunt bli
jft
steedshetzelfde,namelijk hetsubject.Vervolgens dan natuurlijk de verhouding van
Baudrillard,Jean - Pour une critique de datsubjecttotdemensheid.Adornozagin,
l'économie politique du signe.- Gallimard, dat zowelbijM arx a1s bijHegelde mens
WIJSBEGEERTE

Paris, 1972,270 pp..

teveelopging in demensheid.Ook Kierke-

denken.- Boom , M eppel/Denis, Borgerhout,1971,123 pp.,BF.145.

zou worden bepaald door de produktie-

Carnap, Rudol! - Schiinproblemen in de gaard had daartegen al gerebelleerd. Bij
jilosojie.- Boom, Meppel/Denis,Borger- Adorno wordtnu de verhouding zo datde
maatschappi
jinessentiedesubstantieisvan
hout,1971,98 pp.,BF.130.
G ranger, Gilles-G aston - H et rationele hetindividu.Dathetmenselijk leven geheel
Journaloj Philosophical Logic.- Reidel,
Dordrecht,1972,102 pp.,4 afl.per jaar
j100,- ,voorindiv.abm.j60,- .
Lejebvre,Henri- Lapenséemarxiste etla

middelen,is hem een schrikbeeld.Hijstaat
wat datbetreft op hetzelfde standpunt a1s

M arcuse,nameli
jk datdemachinezekerde
mens ook nieuwe vrijheid kan brengen.

D eze standpunten worden in hethele oeuville.- Casterm an,Tournai,1972,160 pp., vre gehandhaafd,maar erisalin hetbegin
BF.90.
e
en jrotetoenaderingtotHegelen Marxte
zien ln zoverredatAdorno hen toch min of

Theodor<.Adorno

M inim a M oralia
UitgeverijHetSpectrum N.
V.,Utrecht/
Antwerpen, 1971, 232 pp.,/6,50, BF.106.
Opvoeding totM ondigheid
(A.5),Spectrum,Utrecht/Antwerpen,
1971,126pp.,/8,50.
Terwijl de Anglo-amerikaanse filosofie in
haar verschillende strom ingen een statisch
wereldbeeld aan onsvoorhoudt,waarin tussen deFlintstonesen de science-fiction we-

meera1sgetuigenvoorzijn systeem,dathij
in zijnhoofdwerk NegativeDialektik doopte, gebruikt.
C.J.Boschheurne
E.A.D.M artinet

D edriedim ensionalem ens
Callenbach,Nijkerk,1971,135pp.,/14,90.
Een boek in tweegedeelten.H eteerste deel
bevateen nietaltefilosofische beschouwing
overhetwezen van de mens en deplaatsin

de wereld waarin hij leeft. In het tweede
zenli
jk nietsveranderten wein hetdenken gedeelte volgt een rondrit in de bestaande
van Lévi-straussen zi
jn Fransevolgelingen westerse sam enleving,gezien vanuitde kennog stardere structuren zien,blijftde Duit- nisen hetinzichtvan de mens a1seen we-

sefilosofiegerichtop deverandering,d.w.z. zen meteen abstractvoorstellingsvermogen,
ze blijft historisch.Alles te begrijpen na- met ethische standaarden en norm en, die

tuurlijk; de Amerikaan wantrouwt de ver- hijzichzelfbewustis en waardoorhijzichandering voorzoverdiewezM lijk zou zijn zelf kan ontwikkelen in een gekozen richen voor de Fransman is een synchronische
wereldbeschouwing na het eind van de

ting.
Kraakhelder is de heel eenvoudige om -

gloire de la France een voortreffeli
jke op- schrijving van hetwezen van de mens.Zeer
lossing.Duitsland kreeg achter elltaar 14- helder zijn de uitzichten tijdens de onder18,Versailles,lnflatie,Crisis,nazidom ,oor- nomen rondrit.Tallooszi
jn de vergezichten
1og en bezetting en hetW irtschaftswunder en voorbeelden die passen bij de typoloin een dergelijk tempo datiedereen we1met gieën en schem a's afgeleid uit het wezen

d
e neus og degeschiedenisgedruktmoest
worden.Slnds Kant bestond er buitendien

van de m ens.

in de Duitsefilosofie een stroming die overdachtwatereldersin de wereld had plaats
gevonden.Deze strom ing is onder de nieuwe omstandigheden voortgezet door de

terwege gelaten om de duidelijkheld te be-

Frankfurterschool,waarvan wijlenAdorno

we1 de eerste voorganger is geweest.
De eerste bundelbestaatuit 153 zeer korte

Verwijzingnaarliteratuurismetogzetachvorderen.W e1iseen korte bibliografie toe-

gevoegd om in dedoorde schri
jvergekozen
oriëntaties de lezerverderte laten gaan.
De auteur bepaalt,schuift,mect en plaatst
demensten opzichtevan natuur,cultuuren
sociaal systeem. Het kompas werkt voor-

beschouwingendieomstreeksdejaren 1944- treffeli
jk.Delandkaartisbijzonderduide'45zi
jn ontstaan,detweedebundeluiteen lijk.Hopelijk helpthetde lezerzijn weg te
achttal watlangere radiotoespraken uit de vinden in de werkelijkheid.
jaren 1959-'69. Zij geven dus een goed G .W ilkens
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fragme
nten samengelezen:reflectiesvan een
.

eerhjkmensdieervaren heeftdatGod bestaat en Hem ontmoette op de meest on-

Baltasar,H . Urs von - Gelebte Kirche:
Bernanos.- Johannes Verlag,Einsiedeln,
548 pp..
Buchmûller, M aria, Hrsg., - Augustin
KardinalBea.Wegbereiter.- Verlag W infried-W erk,Augsburg,1972,390 pp.,DM .
32,- .

verwachte ogenblikken,vooralin zijn vele

vrienden methun vreemde gastarbeidersnamen.De samensteller,G.Neefs,wezehier-

bi
jdankgezegdvoorzijn discretiezowela1s
voorzi
jn openhartigheid.Zijn verwachting

JohannesHemleben

wordt bewaarheid: bewondering en kritiek
leren deze moderne spiritualiteit op haar
volle maar ook beperkte waarde schatten.
S.DeSmet

Antwoord op de toekomst

Proj.Dr.E.Verbeek

Lemniscaat,Rotterdpm, 1970,148 pp.,

Gelooj en ongeloo!:#

/9,
50.
Sigmund Freud
Dezelevensbeschrijvinguit1963van Rudolf Callenbach,Ni
jkerk,1971,75 pp.,/8,90.
Steiner, de ook in Nederland welbekende
stichter van de antroposofie, zegt helaas
weinig over het privéleven van Steiner,
maar geeft een goede uiteenzetting van het

M etbovenstaande vage titelwi1de auteur,

hoogleraarin de psycMatrie aan de rijks-

universiteit van Gent, het mysterie van
eud achterhalen,die van de ene kant in
uitzonderli
jk vele datdeze bijzondere mens Fr
odsdiensteen vorm van onvolwassen leven
op de meest uiteenlopende gebieden heeft g
gepresteerd.Debewonderingvan deschrij- zag, eventueel te genezen naar een leven
an redelijkheid toe,maar van de andere
ver wordtgerechtvaardigd door talrijke ci- v
taten uitwerken van de visionaire hervor- kantzelf toch nog een viertalboeken over
eligie schreef,waarvan erdrie werden gemer.Jammerjenoeg wordthierbijnergens rschr
even nadatde ouderwordendeFreud de
naar de bladzilden van de betreffendewer- 70 wa
sgepasseerd.Een teken van kindsheid

ken verwezen.Devertalingiswatstijf,te
weinig totnieuw leven gebracht,zoalsSteiner hetzou gewild hebben.M aarhet boek

ofnietverwerktekinderlijkheid?

Deauteurlaatzien hoe in een van dehoek-

tenen van zi
jn leer,het Oedipuscomplex,
voldoetook zo aan zijn doel:delezerbe- s
eud op een opvallende manierverdonkekend maken met een man die de tekorten Fr
emaantdatin de griekse tragedie van Oevan zijn en onze tijd scherp zag en wiens r
dipus een religieus gegeven aan bod komt,
oplossing: een nieuwe synthese van alle
goed uit Oosten W est,- nog steeds van
grote invloed isop velen.
J.H .N ota
Egied FJn Broeckhoven

Dagboek van de vriendschap.
M etverantwoording en aantekeningen

bezorgd doorGeorgesNeefs
Emmaûs,Brugge,125 pp.,BF.105.

Egied van Broeckhoven vond,34jaaroud,
de dood bijeen werkongevalin de fabriek
waar hi
j a1s priesterarbeider werkte. Hi
j
wasjezuïeten maaktttijdenszi
jn opleiding

ietswatN ietzsche,die doorFreud angstval1ig wordt gemeden, reeds gezien had. De

schrijvertrachtdeze slordige onwetenschappelijkheid van Freud te herleiden op de
persoonlijke problematiek van Freud zelf
met betrekkiA tot religie,en komttot het
sterke verm oeden dat ten gevolge van het
verdringen van godsdienst in eigen leven,

de wetenschappelijke benadering van Freud

opvallende en niette verantwoorden manco's bezit.

fHoe belangrijk zou het niet zijn om de
wetenschappelijke waarde en de betekenis

van hetOedipuscomplex en de libidotheorie
tetoetsen aan een postume analyse van de
werk van de studie der mystici, vooral man,dieFreud isgeweest,degeniale stichRuusbroek, Hadewijch, Sint-lan van htt ter en vader van de psycho-analyse', zo

Kruis.Eigenlijk was dat alles voor hem

fquantité négligeable'. De drang om één

vraagtdeschrijverzich af(p.43).DezestudieoverFreud rakeltveelop,biedtinteres-

vandearmstenonderdearmentezijn,zijn sante openingen voor verdere studie en
levensdroom,werd werkelijkheid.Hij ging maakttegelijkdeindrukeen telangartikel
werken in een <smerige gieteri
j'in Brussel: en een te dun boek tezijn.Hetiseen veelfzelfs a1sik kon kiezen tussen hetbrandende braambosen Brussel,ik zou Brusselkie-

belovend hoofdstuk van een boek waarvan
hetbegin en heteinde nog geschreven m oezen'. Ui
t zi
jn dagboeknotities werden hitr ten worden.
enkele onthutsende maar steeds weldoende G .W ilkens
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etalage vo1bluf over zichzelfmaald,is een
teken aan de wand.

M en kan natuurlijk een halfuurtje geamuseerd ofgeërgerd ditboekje doorbladeren,
maardaarmeeiserniets(ofalles)overge-

Berkhoj,Aster- Hethuisvan mama Pon- zejd.
do.- Davidsfonds,Leuven,1972,354 pp., W 1
jhopen nietdatditboek eenmodelosBF.90.
slaat,waarbijschrijvertjesuitdeprovincie
Dieckmann, Hubert - Diderot und die Amsterdam allesuitde foto-labijdeuitAujklörung.- M etzlersche,Stuttgart,1972, gever gaan deponeren; want brood zit er
280 pp.,DM.39,- .
we1in,gezien deoplageen de verkoopcijGebirtig,M ordechay - Hetbrandt.- De

fers.

W alburgPers,Zutphen,1970,87 pp.,/9,
50. Alhoewelgeenvergelijkingsmateriaal,vergeGronon,Rose - Venetiaanse hedst.- De lijke men toch de unieke,beheerste fotoClauwaert,Leuven,1971,63 pp.,BF.50.

biografie van W .F.Hermans, die zoveel

Hermans,Louià - De Lampedrager.Kosmos,Amsterdam/Antwerpen,1972, 142
PP.,/9,
90.

oproept omdat hij zoveel verzwijgt, met
deze willekeurig op een hoop gegooide fo-

to'svan een schrijver die ditjaar niets te

Hoornik,Ed.- Verzalnelde Gedichten.publiceren heeft,maarwe1in de publiciteit
M eulenhoff Nederland, Amsterdam, 1972, wilbli
jven.
344PP.
,/22,50,geb.27,50.
J.v.Sleeuwen

Kruyter,C.< .de - Constantiin Huygens'

Oogentroost.- Boom,M eppel/Denis,Borgerhout,1971,193 pp. + tekstuitgave,BF.
Poetensem inar 1971
415.

M iquel, André - Le jils interrompu.-

Flammarion,Paris, 1971,220 pp..
Poesiealbum 52 - Johannes Bobrowski.Neues Leben,Berlin,1971,31 pp..
Raddatz,Fritz J.- Traditionen und Tendenzen.M aterialien zurLiteraturderDDR .
Suhrkamp, Frankfurt, 1972, 695 pp.,
DM .24,- .
Rossi,Pierre - Un soir fl Pise.- Flam marion,Paris,1971,186 pp..
Stervel
ynck,Jaak Bach,cognac en rozen. - De Clauwaert, Leuven, 1971, 191
PP.
, BF.165.

Poesiealbum sonderhejt
Berlin 1971.

Indezebundelzijneenaantalgedichten opgenomen van jonge dichters uit de DDR,
die ingezonden waren op het tweede alge-

menecongresvan dichtersvan dejeugdbeweging in dat land.De gegevens over de

beroepen van dedichtersgeven belanjwekkend statistisch materiaal. Academlci 1;

Journalisten 1; Studenten 10; Onderwijzers
2;leerlingen bijhetvoortgezetonderwijs5:
Ambtenaren 2;Soldaten 2;Leerlingen be-

Jan W olkers

W erkkleding

roepsonderwijs2 en werkende jongeren 1.
Bijhet congreswerd vastgesteld dathetde
eerste opgave van de schrijver ishetstand-

puntvan de arbeidersklasse totuitdrukking
Elsevier,Am sterdam /Brussel,1971,256 pp-, te brengen.
C.J.Boschheurne
j14,50.

Hermans nagedaan.M aar dan slecht,zönder relativerend afstand te nem en,zönder
zelfiroie,zönder de beperking waarin zich
de meester toont.M ét onbeschaamd exhibitionisme,méthogedunk van zichzelf,mét
commerciële doeleinden, mét veelmodieus
bloot.
Hetisook te gek.Dat anderen,in terechte
bewondering voor een groot kunstenaar,

na zi
jn dood,documenten ordenen toteen

boek,kan een verheugende zaak genoemd
worden,een daad van piëteitofeen weten-

Julio Cortk ar

Achtervolgd
Vertaald doorBarbervan dePol.Van Gen-

nep,Amsterdam,1971,75 pp.,/6,50.
Op p.47 van deze novelle staat de kern
geformuleerd waaromheen het verhaal gebouwd is:<...Ik weetnu ...dat Johnny
achtervolgt en niet achtervolgd wordt...'.

De briljante jazz-saxofonistJohnnr is een

schappelijk werkstuk.M aardateenauteur, geobsedeerde;hijzoektin zijn muzlek verin betmidden van zijn leven,deze slechte beten, schizofreen, met behulp van drank
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en drugs,naareen puntin de tijd dathij
nietkan bereiken,maarwaarvan hijsoms
flitsen ervaart (een veld met urnen, een
sprekend masker).Aan deze jachtop het
onzienli
jke gaathi
jtenslotteten onder.
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Dit verhaal wordt verteld door de ik- Sudermann,Herman - DieReisenach Tilfiguur,Bruno,biograaf van Johnny, en is sit.Prosa und Dramen.- Langen Miiller,
gesitueerd te Parijs in hetbegin derjaren Mûnchen,1971,664 pp.,DM .19,80.
zestig.Hetis knap geschreven en eveneens The uses0/ drama.Edt.John Hodgson.knaqvertaald;vooraldetechniekvan ver- M ethuen,London,1972,223 pp.,f 1,25.
schulven iszeer functioneelin verband met

het verschuiven van ti
jd, waarmee Johnny
steedsbezig is.

Een bi
jzondere novelle,koelen glanzend,
maarbijnazondermenselijkewarmte.
N eue Stûcke.Autoren derD eutschen
J.v.Sleeuwen
D em okratischenR epublik
Henschelverlag,Berlint-ost),1971,559 pp.,
M alcolm Bradbury

The Social Context0/ M odern
English Literature
BasilBlackwell, Oxford,1971,278 pp.,
E2,75,paperf 1,25.

M .14,- .

Al
lredM atusche
D ram en
Henschelverlag,Berlint-ost),1971,216 pp.
,
M .8,- .

De bedoeling van ditboek isbuitengewoon PeterScckz
belangwekkend.Hetwi1 heteigen karakter
van de Britse letterkunde van de laatste Vier Kom ödien
jaren nagaan,nietalleen doorextremema- Suhrkamp,Frankfurt,1971,327 pp.,
nifestaties te onderzoeken, de avantgarde, DM .22,- .
maar ook door onderzoek van de meerge-

wone vormen.Op zichzelf isdateen juist

standyunt.Maar het is blijkbaar in deze
tijd nleteenvoudig om oblectiefte oordelen
overdevraaj ofGroot-Brittanniëeen deel
van Euroya lsofniet.Eerstlaatdeschrijverduidehjk zien datdeoverjangvan GemeinschaftnaarGesellschaftln Albion anders verliep dan op het continent en de

De discussie overhetverleden en de vestiging van een socialistische staatm aken niet
langer exclusief de thematiek uit van de
nieuwe DDR-dramatiek.D ie staat is ernu

en de auteurs N ken uit naar de mens van

morgen.W ordthetverleden nog a1sdialectisch voorbeeld gebruikt,dan alleen omwille

Verenigde Staten, waarbij de vraag zelfs van de triomfvanvandaagofde ideolojiopenbh'l
'
ftofdieoveqangernu reedsvol- sche versteviging. D octrineverkondigmg
ledig voltrokken is.H1Jlaatverderduidelijk neemtafen hetpraatrealistischeidioom van
zien dat de letterkunde altijd een afspiege- positieveennegatieveti
jdgenoten produceert
lingisvan demaatschappijwaarin zeont- socialistische consumptiestukken.
staat.En toch is er volgens hem geen we- A.M atuschevertegenwoordigtdeze chrono-

zenli
jk verschiltussen de letterkunde van
het Verenigd Koninkrijk en de rest van
Europa.Vreemd isechterdereden dieMj
daarvoorop moetgeven,nameli
jk debeïn-

logische tendensen op zijn (soms we1 erg
dooie)eentje.Die Dodstrasse,DerRegenwettermann?Das Lied meines Weges zijn
kampdrama's,belijdenis,niet zonderlyrivloeding van de Britse door de Continen- scheadem,tochtaai.VanGogh grijptterug
tale en Amerikaanse letterkunde. A1s dit

naar idyllisering van de grote eenling.Kap

juistis,zou men zich moeten afvragenhoe der Unruhe dramatiseert tijdsdingen, verhet komt dat deze letterkunde zo beïn- vangt de partijraadsgeli
jkhebberij door
vloedbaaris;isdatop zich zelfeen gevolg bloedechte discussie.P. Hacks doet zi
jn
van de merkwaardige samenstelling van de bestebestom zi
jn Brecht-traumateontkoEngelse gemeenschap? W antdatde cultuur men.Moritz Tassow,een laaf werkstuk,
op de eilanden op essentiële punten ver- niet zonder koude-oorlog-bltsigheid maar
schilt van die van de rest van Europa, is situationeelen dialogisch goed,moetwijken
een niet te ontkennen feit.
C.J.Boschheurne

voor een vreemde middeleeuwsigheid in
M argarete in A ix.Amphitryon en Omphale
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zi
jn boeiende adaptaties van antiek-mythi- leverthem nochtansgeen zichtbareverschilsche gegevens,waarin met behoud van het 1en of niveaus op;het blijft een losbladig
ti
jdsafstandelijkereliëfdeverhaalkernvers- naastelkaar plaatsen van historische echo's
dramatisch wordtomgeschreven naar eigen- en S.gaatnergensdieper in op wijze en
ti
jdse nogal intellectuelerige problemen. aard van voorstellen.Bovendien ishet beHackspoogttevenshétgrotestukteschri
j- grip finvloed'bijhem ook alerg diffuus,
ven,1osvan doctrinedwangen sti
jlepigonis- want e1k vaag parallellisme brengt hem
me;datlukthem nog niet,maardramatisch prompttottriomfkreten.Toch zi
jn erboeiis,ook voor de andere auteurs,de ti
jd van ende onderdelen,zoalshetomstandige verhet dramatische schoolsparen nu toch wel haalvan A.Artaud'sproduktievan Droomvoorbij.
spel.
C.Tindemans
C.Tindemans

HorstLaube

BernardDort

D er F eg ist rot, die W iese ist grûn, Théâtre rêel.Essaisdecritique19671970
dieAm seln sind schwarz

BerichtûberdieRuhrjestspiele

Ed.du Seuil,Paris,1971,300 pp-,FF.29,
-.

Friedrich,Velber,1971,77 pp.,DM .10,- . Jean Duvignaud

Le théâtre,etaprès

De Ruhrfestspielete Recklinjhausen,ont- Casterman,Tournai,1971,148 pp.,BF.90.
staan in de winter 1946/47 u1t een ruilakkoord tussen acteurs en mijnwerkers, se-

dertdien door de DGS a1s een sociocultureel monument vertroeteld, weten het na
een kwart eeuw nietmeer.De kritiek doet
boos,de versmelting van arbeider en cultuurconsument gebeurt niet, de linkse ar-

B.Dort,jarenlang de herautvan de neo-

marxistische kritiek in het Franse theater,
ziethetnietmeer.M ei1968 en de maoïsti-

sche versplintering van het maatschappi
jbeeld hebben zijn dramatisch en theatraal
tiestenwereld komtnietoverbijde burger- sigma in puin achtergelaten.Zi
jn geliefde
lijkeproleten.H.Laubeheeftdeverdienste Brecht is uitqerangeerd, Planchon drijft
deze maatschappelijke warboelzonder te- naar een matlg neorealisme toe, Genet

rujhouding neerte schrijven.Alleen heeft zwijjt, Gatti doet het niet.Welsprekend
hiJdatgedaan a1seen watmoe en gewaagdstout reporter,bedillerig,nonchalant,wre-

schrljftDortzijnverdrietuijzijnheimwee
d

kende waarde en keiharde analyse.En deze
betekenis bezitde tekst nergens.

i
myulsenvan zovelejarenT.
N.P.a1sdegehelme oorzaken waarom datnu nietlanger

atnergensbehoudendwi1ziln,zijn verlanvelig.Deze toon beviel zijn opdrachtgever gen naarwattoch achterop ligt.Daarom is
van de Festspiele niet; zo wordt dit lange deze bundel belangrijk, maar toch enkel
berichtuitgegeven meteen aureoolvan mis- omdathijeniginzichtverschaftin zowelde
C.Tindemans

kan.
J.Duvignaud doetalsofhethem weinig kan
schelen dathetFranse theater aan gruizelen

isgegaan.NogalpedantlooptMjdoorde
historischeontwikkelingheen ena1stheater-

socioloog is hij altijd we1 in staat zowel
hoopgevende a1s anarchistischebrokjesuit
Strindberg'
s fvplc/in France 1920 - hetverleden op te diepen.A1s hijaan de
huidigesituatietoeis,drijfthijafinkabba1960
listische beschouwingen over de happening
Trinity Lane Press,Cambridge,1971,
en hetLiving Theater,en droomtsjamaAnthonyswerling

238 pp-,: 4,50.

Na een korte inleiding op Strindberg, die
geen nieuwe inzichten brengt, deelt S. de

nisch voor zich uit over een sensibilisering
van een collectieve levensgemeenschap,die
thansvoorhem detheatralebestaansvormen
gaatvervangen.W ie leeft,ziethet allemaal
wel.

Strindberg-aanwezigheid in Frankrijk op in
tweeperioden:vöörennadejaren'40.Dat C.Tindemans

750

Boekbespreking
NathalieFredrik

FILM

TheN ew H ollywood and the
Academ y A wards
Hollm ood Awards Publications, Beverly

Bazin,André - W hatis cinema? - University of California Press,Berkeley,1970,
183 pp.,f 1,10.
Bazin,André - What is cinema? Volume
II.- University ofCaliforniaPress,Berke-

Hills,1971,208pp.,$1,95.
Een handignaslagwerkje,waarin een overzicht,jaarperjaar,vandetoegewezen Oscars sinds 1927. Iets uitvoeriger aandacht
wordt besteed aan de beste film, de beste

ley,1971,200pp.,$2,25.
Estève,M ichel- Allred Hitchcock.- Mi- acteur en actrice,de beste nevenrol(acteur
nard,Paris,1971,175 pp.,FF.22,- .
Henry,M ichael- Lecinéma expressioniste
allemand.- Signe,Paris,1971,77 pp.,FF.
15,- .

en actrice).Minder oyvallende prijzen a1s
die voor decoratie,regle,scenario,fotografie, muziek, enz. worden niet besproken,

we1vermeld.Een naslajwerk waardoorde

llm ood-continuïteit ln al haar onverHigham, Charles - The jilms 0/ Orson Ho
tbare taaiheid wordtopgeroepen.Geen
Welles.- Uiversity of California Press, woes
studie van Hollywood, geen sociologie en
Berkeley,1971,210 pp-,geïll.,$5,95.
Rosenthal,Alan - The new documentac mythologie van de Oscars, maar een bejk document dat tot die studie zou
in action.- University ofCaliforniaPress, langri
kunnen bijdragen.Hetontbreken van een
Berkeley,1971,287 pp.,f 5,95.
personen- en zakenregister maakt hetboek
minder praktisch.M aar dit soort encyclopedischebruikbaarheid ligtbuiten hetopzet

EileenBowsered.

Film N otes

van ditwerkje.Jemoethetboek jaarna
jaardoorbladeren.Detemporele opeenvol-

ging,de continuïteit van de traditie is imThe M useum of M odern M ,New York, mers de kern van dit soortinstellingen.
D .Lauwaert
1969,128 pp..

De Film Notes zijn korte, informatieve GeorgesSadoul
tekstenbiJdefilmsdiedoordeFilm Libra- D ziga Vertov

ry van het M useum of M odern Art aan Cham p Libre,Paris,171pp..
scholen en universiteiten worden uitgeleend.
Ze werden reedsin '
35 en in '49uitgegeven. De Franse filmhistoricus Georges Sadoul
Het betreft uitsluitend Amerikaanse fictie- werkte net voor zi
jn dood aan een boek
films.Uiteraard is de lijstbecommentari- over Vertov. Enkele uittreksels daarvan
eerde films onevenwichtig en heterogeen: verschenen in de Cahiers du Cinéma.
die hangt immers af van de voorhanden Champ Libre publiceerde alle fragmenten
films. M aar de teksten van deze notities in een mooi verzorgd boek. Sadoul heeft
ziln zo adembenemend knap van mentali- hier de zoveelste film-historische en filmteit,dat ze een onmisbaar document vor- t
heoretische tekstlepubliceerd die uitsluim en.Ze paren accurate historische kennis tend steuntop tradltie,overlevering en her-

en research aan een levendiq contactmet innering.Hijbediscussieertdan ook wijse-

hetmateriaal.Filmgeschiedenls en een kri- lijknietdebruikbaarheid,dewaardeen de
tische appreciatievan die geschiedeniszijn betekenisvan defilmsvan Vertovvoorzijn
tegelijkaanwezig,zonderdatdeenedimen- mogelijketoeschouwersin dezestigerjaren,

sie aan de andere wordtgeofferd.Ook de

maar wel de filmtheoretische teksten, de

benaderingvanhetverschijnselfilm isver- filmpolitieke pamfletten van de revolutiobluffend rustig en veelzijdig.Film iszowel naireVertov.Hi
jprobeertdeinzichten van

een industrie a1s een artistiek instrument Vertov te verbinden metde avant-gardisti-

waarin een persoonlijkheid zich beweegt. sche traditie.W elke betekenis aan ditverFilm is zowel een dramatische machinerie bandregeven moetworden,wordtnergens
enconstructie,a1seenemotioneelverschijn- duideh'jk gemaakt.Ditalleszou nauweli
jks
selvan een tijd en een samenleving.Film een discussie waard zijn, a1s deze valse
steuntzowel op technische research a1sop m entaliteit niet zo'n hardnekkig bestaan
sti
jlevolutiesin de showbusiness.Deze Film leidde.Zo hebben de Cahiers du Cinéma
Notesbehoren tot de meestmature teksten met het verduidelijken van hun politieke
die op ditmomentover film te lezen zijn. koersvelezwakheden van hun vroegere teD .Lauwaert

genstanders mee overgenomen. Sadoul,
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vroeger een bête noire voor de Cahiers,
heefter nu navolgers gevonden.De zo geKUNST
prezen Russische klassieke montage-school
zou doorelke generatie opnieuw onbevooroordeeld gehe- aardeerd moeten worden. Berger,André - Artetcommunication.Datdeze schoolbelangrijk isgeweest,kan Casterman,Tournai,1972,132 pp.,BF.90.
nietbetwistworden,maar of ze bruikbaar, Porcile,François - M aurice Jaubert,mubetekenisvolen herleefbaaris,moettelkens sicien populaire ou maudit? - Ed.français
opnieuw ter discussie worden gesteld.W ie réunis,Paris,1971,286 pp..
de filmsvan Vertov heeftgezien (en er niet Smeets,Dr.A lbert- Van Ensor totPeralleen overheeftgelezen)weetb.v.hoete- meke.- Lannoo,Tielt/utrecht,1971, 315
leurstellend progagandistisch en 1og deze PP.,gdll..

films zijn.W atln de geschiedenis van de
filmtheorie telkens weer verheerlijktwordt,
blijktop hetscherm nietveelmeertezi
jn Jazz Classique
dan ruwe, grove trucs. Er is historisch JazzM oderne
perspectief en relativering nodig om deze

films niet zonder meer af te doen. M aar Casterman,Tournai/paris,1971,2 delen
dat perspectief en die relativering worden van 256 pp.,per deelBF.280.
juistonmogelijk gemaaktdooreen geïnsti- Onderde redactievan HenriRenaud,directutionaliseerde waardering en betekenis.
teurvan hetdepartementJazzbi
jdeC.B.S.
D .Lauwaert
RenéClair

X nouslalibertél Entr'
acte

en producerbi
jdeO.R.T.F.,zi
jntweebundelsverschenen gewi
jd aan dejazzvan bi
j
haar ontstaan totop onze dagen.Eminente
Franse jazzspecialisten hebben eraan mee-

AkiraKurosawa

gewerkt. De naam Henri Renaud zelf is
een waarborg voor de opzet: zowel een

Seven Sam urai

overzichtvan de jeschiedenis a1shetdoen

Orson W elles

TheTrial
LuisBunuel

Tristana
LuisBunuel

Belle deJour
G.F.Pabst

Pandora's Box (Lulu)
JohnFordlDudley Nichols

Stagecoach
JiriM enzellBohumilHrabal

Closely Observed Trains
(Classic film scripts),Lorrimer,London,

ontdekken van de Jazzvanuithetaanvoelen
van de grote solisten zelf.Een originaliteit
van de uitgave ligt in het dfiche-systeem'.

Dunneuitneembare fascikelszijn samengebracht in een flapomslag. E1k fascikeltje
vormteen eenheid.Zo bevatheteerste deel
een algemeen panorama van de klassieke

jazz,fascikelsoverragtime,negro spiritual
en Gospelsong,blues,de klassieke trompettisten, clarinettisten,saxofonisten, trom bonisten, pianisten,gitaristen, contrabassis-

ten,slagwerk, jrote en kleine formaties,
zangers.Bovendlen nog veleagartebehandelingen van de belangrijke sohsten voorde

verschillende instrumenten.De bundelsluit
met de behandeling van diverse instrumenten voor1940.ln totaal46 fascikels en 260

1970 en 1971,geïll.,f 1,05 perdeel.

PP..
Jazz Itoderne is het vervolg OP de eerste
bundel.Beginnend met een panorama van

heeft,brengen de Lorrimer-scenario's wei-

nAent en aparte behandeling van de voor-

demoderne jazz,vinden we hetzelfde scheW ieL'Avant-scène du Cinéma bijdehand ma terug:algemene behandeling perinstru-

nigoorspronkeli
jks,noch watdekeuzevan naamste solisten (M iles Davis,John Co1films,noch wat de presentatie betreft.
trane,Charlie Parker,Bud Powell,Ahmad
Uitzondering is het deeltje Belle de Jour Jamal,JayJayJohnson,Ray Charles,Charvan Bunuel, waarin een uitvoerig essay is
opgenomen van Andrew Sarris. ln Seven

lie Mingus, Cecil Taylor, Pharao Sanders

nomen uithetboek van Donald Richie over

met een uiteenzetting over de fFree-lazz'-

enz-). Het orgel en de vibrafoon vinden
Samurai(Kurosawa)iseen uitrekselopge- hierin ook hun plaats. De bundel eindigt

Kurosawa.In Tandora'sBox'(Pabst)staan vertolkers Albert Ayler, Archie Shepp en
herinneringen van Louise Brooks.
D .Lauwaert

Sun Ra.In totaal54 fascikels en 256 pp..
P.VanLooy

752

Boekbespreking
we1 mag zi
jn:<In laatste instantie is het

M ISCELLANEA

volk rechter overhet belang en de waarde
van de wetenschap! Zolang de wetenschap

een mysterieuze bezijheid blijft van een
Derhalve.- W erkgroep Derhalve,Vught,
1971.
Dictionnaire des media. M ame, Paris,
1971,350 pp.,FF.32,- .
Eggers, Gerd - M ein Winterpalais. Neues Leben, Berlin, 1972, 87 pp., DM .
3,90.

elitewordtzi
jonverml
ldelijk gekoppeld aan

de interessen van de heersende klasse en
afgesneden van hetbegrip en de inspiratie,

voortkomenduitdenoden en degeesteli
jke

stuwkrachtvan hetvolk'.
W ie ditgeloofsartikel aanspreekt omdater
daardoormeerhelderheid en misschien ook

wellichtzinnigheid in zijn hoofd ontstaat,
KultureeliaarboekvoordeprovincieOost- kan Bernala1seen bijbelonderdearm neVlaanderen 1970.Banden I en II.- Provincie Oost-vlaanderen, Gent, 1971, 391
en 149 PP..
Unwin,Philip - Thepublishing Unwins.Heinemann,London,1972,182 pp-,f 3,15.
Verhaeghe,M .- Handelsreketlen, deel 3.
Verhaeghe,Deinze, 1971,227 pp.,BF.
135.

men.W ie datnietdirectzo aanvoelt,houdt
een kolossaalwerk overmet een schataan
uiterst boeiende informaties. Het gezichtspuntvan de auteurdwingtdelezer dan bo-

v
endien tot het aflegjen van rekenschap
voorzichzelf.En datlsietswat de auteur
in iedergevalbedoeld heeft.Een waardevol
bezit,datdemoeitewaard isregelmatig van
de boekenplank te halen.
Th.deJong

J.D.Bernal

De W etenschap alsM aatschappelnk
Proces,4 delen

Barraqué, e.a.

M ozart

Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971,
259 pp., met talloze illustraties, per deel (Genie en W ereld)Heideland,Hasselt,
1971,273pp.
,gdll.,BF.525.

j12,50.

tboek bevattien hoofdstukken,doortien
Ditoorspronkelijk in hetEngelsverschenen Di
ver
schillende Franse deskundigen sam engewerk beleefde sindsde verschijning in 1965
reeds 3 herdrukken, alvorens in Nederland vat; e1k dezer ontleedt de levenswijze van
jn omgeving.Zi
jtrachten ons
in de vorm van fraai uitgevoerde Aula- M ozartin zi
paperbacks op de marktte komen.Deell

indepsycholojievan degenialecomponist

en middeleeuwen.In deel 11 komt de geboorte van de m oderne wetenschap annex

J.F.

aten doordrmgen.Enkele treffende illubeschrijft het opduiken in de geschiedenis tsetralt
ies worden begeleid door suggestieve
van hetverschi
jnselwetenschap in oudheid com ment
aren.

de industriële revoluties aan bod (1450 1870). Deel III geeft de ontwikkeling der
natuurwetenschapinfonze'ti
jd.Inhetlaatstedeelverschijnen de socialewetenschap- HansWestermayer
pen op hettoneel,terwijleen serieconcluProgram m ierlogik
sies de gehele rondgang afsluit.
Bernal stamt uit de natuurwetenschappen.

Programmablaujplöne
Hijisdaarnaastovertuijd van hetverband R.Oldenbourg Verlag,M V chen/W ien,
tussen kenvormen enerzllds en de structuur 1971,142 pp.,DM .24,- .
vanjroduktieen maatschappelijkleven anderzllds.Hijzietdaarbijeen,hoewellang-

zam e, groei aan bewustwording in de geschiedenis.M ede om die reden onderzoekt

Een praktisch boekje om teleren hoeprogramm a's voor computers in elkaar zitten.
hijhetverleden om hetheden beter te be- Aan de hand van voorbeelden en opgaven
gri
jpen en daardoor demogelijkheid te krij- wordt hier uiteengezet hoe een naededeEng
gen om de toekomstte beheersen.Voorzijn opgebouwd volgens de door de raens gewerk was tenslotte richtinggevend een be- sproken taalonagezetkan worden in detaal
paald artikelvan geloof,dathoewelhetniet die door denaachine kan worden verwerkt.
in de Twaalf A rtikelen voorkomt,er toch C.J.Boscv eurne

voor het
m oderniseren
van uw w oning...

U wilt uw woning - ofde woningen die u verhuurt moderniseren ofverruimen?
Vraag de ASLK een COM FORTKREDIET.
Com fortkrediet wordt ondermeerverleend voor het
installeren van keukenuitrx tingen, badkamers,

centrale verwarming, bijbouwen van kamers en
garages,enz.
Comfortkrediet wordt verstrekt in verschillende
Vorm en '

ZONDER HYPOTHEEK .

* aIseen persoonlijke Iening

* aIs een financieringskrediet
op speciale condities
MET HYPOTHEEK

* zelfsmeteeninschrijving in2*rang.
Vraag meerinlichtingen
* op het hoofdkantoor van de ASLK, W olven-

gracht48te 1000 BRUSSEL (tel.'02/18.44.90)
* bijhetAsLK-agentschap in uw buurt
@ bijeen DiscontokantoorvandeNationaleBank
@ bijeen door de ASLK erkend agent van de
NMKN (Nationale MaatschappijvoorKredietaan
de Nijverheid)

com fo rtkrediet
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 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 voll
edige aktualitei
t zoals u ze zel
f nooit kan verzamelen.
Feiten en meningen doethetvooru!
-

VOLLEDIG:
Feiten en i
neningen 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 officiële
parlementaire documenten: alle strekkingen, alle tendenzen,
kortom alle Feiten en meningen.

-

DUIDELIJK:
Feiten en meningen wordtu gebracht op een handig quarto-

formaat(21x 27,5)meteen overzichtelijke indeling in rubrieken.

-

BRUIKBAAR:

u kri
jgteen handige enstevige 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 ACTUALI
TEI
TSTI
JDSCHRIFT IN VLAANDEREN.

Men abonneertdoor450 F (volledige jaargang + ringmap-dossier)te storten op
Prk.155.63 van DESCLEE DE BROUWER nv,Wijngaardplein 15,8000 BRUGGE,
metvermelding r,Fei
tenen Meningen1971(Sch.C.)''.

Wenstumeefinlichtingen?BeIonsop nr.(050)399.51of399.52.

O rion-Desclée De Brouwer

W ijngaardplein 15, Brugge
N ieuw e G racht 24 a, U trecht

ln stitu u tv q n d e H e ilig e -Fq m ilie v a n H elm et
Jan Moorkensstraat95

Berchem-Antwerpen

Teleloon (03)39.1788

M iddelbcarCnderwijs:Oude Humcnoria
Grieks-Latllnse cldeling
Lctijn-W etenschcppelijke cldel,ng
Moderlle Huma'oria
Algemeen Vormend Onderwils
Economische cfdeling

K euterklcs.en
Voorbereidende cldeling
EX T;RN A A T

H A tF -IN t'E R N A A T

HOGER INSTITUUT VOOR GRAFISCH ONDERW IJS
Oude Houtlel38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-BroedersvandechrlstelllkeScholen
FXTERNAAT
INTERNAAT

Het deukkersbedrijf een wereld op xiehzelf met een nog ruime
keuze van tleklmstm@gelijkheden
sçholing : Lager Secundaire Technische School
Aanvaarding In 1e Jaar: na 6e leenaar Lagere School

in 2e Jaar: na 1e jaar humaniora of 1e JaarLS1
In 3e jaar: na 2e jaar humaniora of 2e JaarLST

HogerSecundaire Beroepsschool - HogerSecundaireTechnischeSchool

IndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4e humaniora,3e middelbare ofLTS

Hoger Technisch onderwljs (GraduaatenTechnisch lngenleur)

Aanvaarding na HST of volledige humanlora met of zonder exarnen

N.V.SCHEERDERS van KERCFIOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST.-NIIILAAS
SV K
SVK
SVK
S V 84
SV K
SV K

TEL. (0Z) 76.35.01

Asbestcementprodukten
Strangpers-en hpndvorm gevelstenen
Geglazuurde gevelstenen
Holle Fertvloeren
Marbrabeltegels
Trappen in marmermozaiek

N O R M A A LS C H O O L

vooronderwi
jzeressen en kleuterlei
dsters

C RO M BEEN
Leeuwstraat 1 9000

GENT - relefoon 09/25.55.51

Sedert 1870 I
egtde

Firm a M .H .Lum m erzheim & c o.
107.Zeeschipstraat,Gent -

-

astal
tdaken met volledige dichtheidswaarborg
'
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<1
wees Modern lees "De
Standaarth

$i
.

Lldwlna in,iliuuivaarverpleelkunde

l

S.Anthonius-Brecht- tel.03-79.05.57

Opleiding tot Sanitaire Helpster(15 tot18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf18 jaar)
Verpleegster

Kosteloosonderwi
js- voordelig internaat

l
ST R E V E N
koopt num mers terug van volgende m aanden:

1968:juni-juli-aug./september-oktober-november'
,
1969:januari-februari-maart.
W ieéénofmeervandezenummersaanonsstuurt,gelieveerbij
te vermelden op welke manierwijde betaling ervoor moeten
verrichten (via postcheck ofbank).
C O N S ERVEN

H oger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN

J .F. .
*

*N +h Z
%
1 +

l

'

*+

.

:

#

. p
.'
'

Gildestraat,7 - GENT

tel(09)23.20.57
Ajdeling A1 2e graad:
-

--

. 4/

in degistingsbedrijven
Ajdeling A1 le graad:
bedrijfsassistent
in degistingsbedrijven

@

-

-

E ts.V an D e P oel & C o

2090

TEL.68.62.84 (4 I.)

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistent
in industriële scheikunde

Voorjongens en meisjes
De schoolbeschiktovereen pedagœ

P.V.B.A.

LAAGEIND 3

technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
technisch ingenieur

STABROEK

TELEX 33.062

gievoorjongens.
De meisjeskunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

,,!?itsym pathie''

B EK A ERT
Zwevegem

M eisl
-e,
W i1je een beetje vcn je vreugde geven acn de
zieken die je nodig hebben en op je wcchten?

V erpleegster
zalje zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOGZR TECHNISCH INSTITUUT VOO R VERPLEEGKUNDE

Capucijnenvoer.39 - LEUVEN - Tel.016 I28#.21

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,A ntwerpen.
Oplelding tottechnlsch lngenletlr
In m echanica,elektronlca
en industriëleschelkunde.

Voorbereldendjaarenvacantlecurstls
methetoog op hettoelatlngsexam en.

IxsvlvuuvvooR'Qi
npusEoxuNps M a r1
-a M 1d d eIares
t

H@spitaalstraat 22-'
2700 Sint-Niklaas

-

Telefo@n (03) TG.*3.48

Bestuurd 'd@or de zusters van de Verrexen Zaligmaker

Een mldern gebluwene@mplex

-

Degelijk onderwijs

BEROEPSAFDELING
-

Voorbereidend jaar:minimum leeftljd 17 jaar - Verpleegassistenle:duur2 Jaar
Gebreveteerde verpleegster:duur 3 jaar

TECHNISCHE AFDELING
-

Gegradueerde ziekenhuisverpletelgtstler:duur 3 jaar
Gegradueerde psychiatr.verpletelgtstler:duur 3 jaar
Gegradueerde socialeverpletelgtstler:duur4 jaar
INTERNAAT EN HALF-INTERNAAT -

Iniiçhtinsen en insehrijvingen :
-

W erkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Zalerdag van 9 tot 12 uur
En volgens afspraak.

.
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ANTWER PSCHE HYPOTHEEKKAS

N .V . opgericht in 1881 - Gevestigd Meir 24 Antwerpen
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Personalia
Prof. Dr. L. H. Janssen S.J., gcborcn 1921. Is
hoogleraar in Tilburg en Nijmegcn in de economic van de ontwikkelingslanden. Hij is directeur
van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukkcn te Tilburg. dat zich vooral bezig houdt met
de raakpunten van sociale en economische factoren in het ontwikkelingsproces. Adres: Bredase
weg 568, Tilburg.
Philippe Laurent S.J.. Hoofdredacteur van het
Franse tijdschrift 'Projet'. Adres: 15, rue Marcheron, 92-Vanves (France).
Dr. L. L. S. Bartalits, geborcn 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.
H. Jans S.J., geboren 1924. Licentiaat filosofie
en theologie; 1959 - 1961 assistent geologie aan
de Universiteit te Leuven; 1965 doctor natuurwetenschappen (kristallografie). Doceert aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen. Adres: Minderbroedersstraat 11, 3000-Leuven.
Jacques Claes, geboren 1929. Studeerde filologie,
wijsbegeerte en psychologie (Leuven). Promoveerde in 1970 bij Prof. 4J. H. van den Berg. Leiden,
op het proefschrift De dingen en hun ruimte'.
Doceert psychologie aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius. Antwerpen. Adres: Koningsstraat 10, 2000-Antwerpen.
H. Deleeck, geboren 1928. Doctor in de Rechten
en in de Economische Wetenschappen (Leuven).
Publiceerde o.m. 'Maatschappelijke zekerheid en
inkomensverdeling in Belgie', 1966. Gewoon
hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten SintIgnatius te Antwerpen. buitengewoon docent aan
de K.U.L.. Adres: Salvialei 9, 2540-Hove.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechten in Nijmegen. Was daarna tot de oorlog
parlemcntair redacteur bij De Tijd, na de oorlog
bij De Maasbode. Hij was secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschap aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
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A merikaans-Russisch antagonismein verband m etChina,p.755
Alkan presidentN ixon tengevolge van de Am erikaans-Chinese besprekingen
in M oskou onderhandelen vanuit een zekere positie van m acht, het zou niet

alleen onverstandig,maarzelfsvoordevredegevaarlijk zijn,Rusland in een
positievanisolementtewillendringen.DeRussenhebbendelaatstedertigjaar
laten zien,datze zich nietlaten intim ideren.

Verbod op ondergrondsekernproeven,p.766
Op29februarijl.werddezoveelstezittingvan deG eneefseOntwapeningsconferentie geopend.Tegen de akelig oplopende spiraalvan de bewapeningswedloop m oeten drastische maatregelen worden genom en.Eén daarvan is de uitbreidingvan hetverbod op kem proeven totdeondergrond.D aarm eestaathet
probleem van de internationale controle weer m eer dan ooit centraal.D e ont-

wikkelingvan deseismologischewetenschapkanermisschien toebijdragen dit
politiekeprobleem nadertoteen oplossing te brengen.

Boekovskien de oppositie in Rusland,p.776
D oordathetverzet van Boekovski is uitgebuit door de anti-comm unistische
propaganda,bestaaterhetgevaardatheteen negatieveuitwerking heeften de

werkeli
jkeoppositie in Rusland eerdertegenwerktdan steunt.De repressievan
het establishm ent tegen oppositie is geen typisch com munistische zaak,m aar
komt overalvoor.

Dekrankzinnigeaap II,p.780
Aan heteindvanzijn artikeloverdebedreigingvan onsleefmilieu (heteerste
deelisverschenen in hetaprilnummer)voorkomtde auteurdeopwerping,dat
hijweinig ofgeen maatschappijkritische beschouwingen aan bod heeftlaten
komen.Hijwildevooralenkele basisgegevensverschaffen waariederekritiek
rekening mee moethouden,wilzijzich nietdooronkundeofonwetendheid
laten ontkrachten.

Erik vJa Godfried Bomans.p.790
Een sprookje(ofeen fabel?)onderhetontleedmesleggen,kan oneerbiedig of
pedantlijken.Weerstaatdegeanalyseerdetekstdaaraan,dan kan hetook een
huldezijn.Enzoishetdoordeauteurbeslistbedodd.Een posblmehuldeaan
G odfried Bom ansen m eteen een m anier om te laten zien hoe een m odem e

literatuurbenaderingdingenkanverhelderen dieandersslechtsvaagensubjectiefomschreven blijven.

Ferz#Je.Varia,p.802
Ditmaalneemtdeauteurzijn uitgu gspuntinhetherlezenvan boekenenkomt
daardoor te spreken over de waarde en de zwakheden ervan.M odelstaan Krol,

Nescioen Frederik van Eeden.Tevensintroduceerthijeen in hetEngelsvertaalde bundelSpa= se gedichten.

EenjaarNederlandsetoneelstukkensp.808
EenkroniekvantijdenshetvoorbijejaargepubliceerdeNederlandsetoneelstukken heeftnatuurlijkietstoevalligs.Nietzo toevalligishetechter,datdeaandachtook deze keerweervooralnaarHugo Clausmoetga= .M etde teksten

in dehand iseen diepere analyse mogelijk dan devluchtige theaterervaring
doorgaanstoelaat.

DedrievJaBreda endegeestel#kevolksgezondheid,p.817
D e debatten rond de drie van Breda hebben hetN ederlandse volk hevig in

beroeringgebracht.Schrijvergaatna,welkefactorendaarvanuithetstandpunt
van geestelijkevolksgezondheid in hebben meegespeeld.In sommigeuitingen
ziethijeen manifestatievan een ideologie,meerdan argumenten dievoorde
slachtoffersen hetgeheelvan hetNederlandsevolk dienstiglijkt.Deredactie
heeftineenkorteinleidinghaarmotievengegeven,waarom zijhetartikelheeft
Opgenom en.

DetaalderIiefde,p.826
G.K.vanhetRevewi1beschrijven welkemogelijkhedenmoeten worden blootgelegd om iets totklinken te brengen dat nog nooit eerder in het Nederlands

geklonkenheeft.Hijschrijftonthullend,ontmaskerend,borendnaarhethuiveringwekkende van alledag.

A m erikaans-R ussisch antagonism e
tengevolge van de
ontw ikkeling van C hina
L.L.S.Bartalits

Van 1945 tot1971werd dewereld ge omineerd doorhetm achtsevenwicht
tussen deSovjet-unieen deVerenigdeStaten.Gd urendedejaren van de
koude oorlog stonden M oskou en W ashington onderling in scherpe tegenstelling.Na 1962 probeerden beide mogendheden deze tegenstellingen afte
zwakken.Vervolgensbeschouwden zowelde Amerikanen alsde Russen de

VolksrepubliekChina alsdegemeenschapm lijkevijand.Sinds15 juli1971
worden de internationale verhoudingen nietm eerbeheerstdooreen Amerikar s-Russisch antagonisme,maardoor œn driehoek.ln wezen volgtnu
NixonsM etternich,H enry Kissinger,œ n strategie gerichtop de schepping
van een traditioneelmachtsevenwichttussen de grote mogendhd en metde
bedoeling dat evenwicht te gebruiken om die staat binnen de perken te
houden die op een bepaald mom ent het meestdreigend isi.M et andere

woorden,Nixonza1nazijn bezoekaanChinametdeKremlinleidersvanuit
œ n sterkerepositie kunnen onderhandelen dan voorheen.
De ontwikkeling toteen nieuw evenwichtin de wereldm litiek is in 1963

metdeondertekening van hetkernstopakkoord begonnen.Hetzelfde jaar
mislukten ook de laatste onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers

van deRussische en de Chinesecommunistische partij.iEin Schwallvon
Enthullungen beider Seiten klargemacht, dass ihr Biindnis zerbrochen
1963 naareen minderdoorideologie bepaalde

w ar'z. Deweg scheen dusin

machtsm litiek open tezijn.NaastdedetentetussenAmerikaen deSovjetUniewasnaverloopvan enigetijdeen openingvandediplomatiekekana1en tussen Peking en W ashington te verwachten.M aardeze ontwikkeling

werdmettenminstezesjaarvertraagd.<DieGeschichtegingeinenseltsamen
Umweg.Die Hauptsache dafiir war Amerikas immer tiefere Verwicklung
inVietnam '3.DeChinezen reageerden op deescalatievan de oorlog in Vietnam hoogstmerkwaardig.H oesterkerdeVerenigde Staten zich in Vietnam
engageerden,des te meer isoleerde Peking zich van de buitenwereld.Van
1 Cf.Z.Brzezinski,Needed.
./
Jn alternatlve,in N ewsweek,6 m aart1972,p.60.
2 Cf.R.Löwenthal,W eltohneAnker,in DîeZeit,31dK ember 1971,p.3.
3 ldem .
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be#n 1969afdbegannendanndiel= gverzögertenW irkungen'vandedriehoeksconstellatievoelbaarteworden4.M aartotdatdeVolksrepubliek Chi-

na zijn spectaculaireintrH eded in deVerenigdeNatiesenpolitiekecontacten metW ashington aanknoopte,ontbrak ernog één zijdeaan de driehoek.

Kissingermetzijn realistischewereldvisiebegreep datdezedriehoek gelijkbenig wasen datdeSovjet-uniedevoornapmsterivaalvan deVerenigde
Staten bleef.Het was in het belang van de Amerikaanse buitenlandse
politiek om,zonderde kansen op œn akkoord m etM oskou te veronachtzamen,een toenadering tot Peking te zoeken.N ietalleen om een consict

metChina te ve= ijden,maar ook om dekansen op een compromis in
Indo-G ina te vergrotensen om in hetalgemene kadervan de Oost-W estbetrekkingen sterkertegenoverM oskou testaanB.Doordetraditioneelachterdochtige Russen wordt deze keer terechtverondersteld dat de huidige

Amerikaansepresidentuitkijktnaarœn tactisch voordeel,een nieuwebron
kanpressieop deSovjet-unie,DdatNixon,wannœrhijin dezemaand
M oskou bezoekt,kan onderhandelen vanuitœ n posiue van krachf.
Sinds de verklaring van Boekarest van de W arschaupactlanden in 1966

voerdeM oskou tegelijk een expansiebeleid in Azië,resp.in hetM iddenOostenen œn status-quobeleid inEuropa.NadatNixontijdenszijnbezoek
aan Peking deChinezen in hun verzettegen deSovjetAzië-politiek heeft
gesterkt,zullen deKremlinleidersongetwijfeld moeten beslissen hoe lang
deSovjet-uniediespanningendekostenverbonden aanœn globaalengagementnog kan dragen.W ellicht>1M oskou danbereid zijn totœn,ook
voordeW estelijkelanden aanvaardbareregelingvan deEuropese problem atiek.
Debereidwligheid van deChinezen om metNixon teonderhandelen wordt
4 W llerdingshattrn derUmweg derW eltgeschichte und die Ereignisse der dazwischenliegenden achtJahre dasK /fteverhlltnisze schen den H auptfaktoren mittlerweile drastisch ve/ndert'.Idem.
5 M aarschalk Lin-piao'sconceptievan de revolutie tegen de steden van de wereld is
metde auteurzelfverdwenen.D eculturele revolutie heeftZlncirkelgesloten en het
legerheeftde Rode Garde gezuiverd.Vervolgens hebben dem ilitairen op hun beurt

?laatsmoetenmakenvoorpragmatischestaatsliHen.MenD1latermoetenuitmaken
m hoeverre deze tem gkeervan CMna naareen traditionelem achtspolitiek een gevolg

isgeweestvan de Amerikaanseweigering om der-.
dqlangverloren strijd in Vietnam tegen 'hetcommunisme'op te geven.

6 Cf.LeM onde,29janua; 1972.
7 Vermoedelijk om deKremlinleidea genstte stellen werd een belangrijkepassage
in hetcommll
niquévan Sjanghaiopgenomen.Daarin wordtoverhetfeitg-proken
datChina en de Verenigde Staten menen dathetnietin hetbelang van dewereld is
a1sde ene grote mogendheid zlch m etde andere verbindttegen derde landen,ofdat
grote mogendheden dewereld verdelen in invloedssferen.De tekstvan hetcommuniqué in Neue ZûrcherZeltung,1 m aart1972,P.4.
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Zshetlogische gevolg van de botsingtussen denationale machtsbelangen
vandeSovjet-unieendeVolksrepubliek Chinabeschouwt.VoorhetKrem-

1in waren deG inesecommunisten reM ssHertjaaren dagopœngevaarlijklinks-revisionistisch zijspoor.OmdatdeChineseleidersdeideolo/sche
leiding en de doctrinaire onfeilbaarheid van M oskou nietwilden erkennen,

onde- ijnden zij,volgensdeKremlinleiders,deinvloed van deanti-imm rialistischekrachten en waren zijbijvoorbaatanti-Russisch.Totvorigjaar
stond m aarschalk Lin Piao'sdrevolutionaire idealism e'van een ultra-linkse

stromingindeChineseCommunistischePartijhetirevolutionairerealisme'
van TsjoeEn-laiin de weg.Hetpragmatisme van de minister-president
zegevierde en hetthistorische bezoek'van Nixon aan China vond plaats.

Russen en Chinezen tegen de Verenigde Staten
Debetrekkingen tussen Chinaen deSovjet-unieontwikkelden zich nade
proclamatievan deVolksrepubliek op 1oktober1949inPeking schijnbaar
gunstig.Reedsin decembervan hetzelfdejaarreisde M ao Tse-toeng met

een delegatienaarMoskou.Hetresultaatvan zijn bezoek wasde ondertekening op 14 februari1950 van een vriendschaps-en bijstandsverdrag
tussen de Sovjet-unie en de Volksrepubliek China8.Gezien hun zwakke
onderhandelingspositie waren de Chinezen na lange aarzeling bereid bepaalde concessies te doen om een door M oskou toegezegde economische,
politiekeen eventuelem ilitairehulpverleing veilig te stelleng.Datdetegenstellingen tussen M oskou en Peking zich nietin een vroeger stadium mani-

festeerden,was tedanken aan de Koreaanse oorlog.GMurende de jaren
1950-1953stond destrijd tegen degemeenschappelijkevijand,hetIAmerikaanse imperialisme',op de voorgrond.n answeetm en echter datStalin

Pekingoverzijn toestemmingaan Kim 11Soeng om Zuid-Koreabinnen te
vallen niet informeerde en dat Stalin de Noordkoreaanse aanval onder
andere goM keurdeom van deChinezen diepolitiekeen miitaireconcessies
8 W atde buitenwachtnietwist,washetfeit dat de Chinees-Russische onderhandel

lingen in Moskou bijherhaling dreigden te mislukken,omdatStalin van Mao Tse-

ToengenTsjoeEn-laia1stegenprestatievoordeRussischeverplichtingenverrejaande politieke concessies wilde afdwingen.Hoe dichtStalin en M ao Tse-Toeng b1Jeen

breuk geraakten,blijktuithetgeheime rapportvan Chroesjtsjov tijdens hetXxe
congresvan de C.P.S.
U.
9 De Am erikaanse China-politiek werd na de overwinning van M ao Tse-Toeng in

1949 doorverschillende factoren bepaald.<l-letwas de tijd'van de Griekse burgeroorlog,tder Begrundung derstalinistischeHegem onie in Osteuropa,der Berlin-Kdse,
der westlichen Antworten durch Truman-Doktrin und Atlantikpakt. ln dieses Gesamtbild des Kalten Krieges fûgte sich das neue kommunistische Regime mit dem
1950 in M oskau abgeschlossenen Beistandspaktscheinbar nahtlos a1sTeileinesmonolithischen Kommunismus ein'.Cf. Herbertvon Borch,USA -Chîna. Glasperlen-

spîelederMâchtepolitik,in Aussenpolîtik,januad 1972,p.13.
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aftedwingenwaarhijnietin slaagdetijdensdeonderhandelingenmetM ao
Tse-toeng en Tsjoe En-laiin Moskou.Later,toen gebleken was datde
Noordkoro nen door de geallieerden verslagen waren, moet Stalin zelf
hebben gehooptop een Chinees-Amerikaanse oorlog.
Zoals kon worden verwachtisdeze oorlog nooituitgebroken.M aar nadat

generaalM acArthurmetzijn strijdkrachtenin oktober1950naardeJaloerivieraan deChinesegrensopgeruktwasen daarmeedem assaleinterventie

van deChinesetvrijwilligers'in Koro had uitgelokt,ontwikkelde zich het
negatievebeelddatdetegenstandersAmerikaen Chinagd urendedejaren
vijftig en zestig van elkaar zouden hebben.De Amerikanen waren ervan
overtuigd datzijde <vrije W ereld'tegen de communistische en SovjetChinesesamenzwering moesten verde igen en datdeleidersin Peking naar
hegemonie in Azië streefden.De tra#sche gevolgen van deze overtui
ging
waren de rechwaardiging van hetAmerikaanse <oberengagement'in Vietnam en de grootste politieke dwaling die de twee e hglftvan deze eeuw
heeftgekenmerkt,de m ening datconl cten in Azië geregeld konden worden zonder de Volksrepubliek China.Het bœ ld dat in Peking over de
Verenigde Staten werd ontwikkeld,wasnietmindernegatief. Gd urende de

jaren vijftigwerden deAmerikanen isimperialisten gebrandmerkt,die er
op uitwaren samen metTsjang KaiTsjek hetChinesevasteland teheroveren,terwijlvanafhetbegin vandejaren zestig deRussen en deAmedkanen van samenzwering beschuldigd werden tegen devertrapten deraarde.

ZeIstandkerpolidek vJa China tegenoyerRusland
Na dedood van Stalin,de totstandkoming van dewam nstilstand in Korea
en lastbutnotleastna deeerstetekenenvanontspannl
ngtussen deSovjetUnieen deVereigdeStaten werd doorPeking steH smeereen zelfstandige
m litiek gevoerd tegenoverM oskou.Hetresultaathiervan wasdatBoelganinenChroesjtsjovtijdenshun officied bezoek aan Peking in septemberen
oktober1954 nietalleen G ina a1sœ n geli
jkwaardigepartnervandeSovjet-

Uniein de strijd tegen het<imperialisme'en de 'kolonialeonderdrukking'
moestenerkennen,maarzich ookmoestenverplichtenChinabijdeindustrialisatie en de militaire uitrusting op grote schaalte helm n.In de Pravda

werd op 8februari1955 deVolksrepubliek China voorheteerstgelijkberechtigd naastde Sovjet-uie genoemd alsleider van de socialistische
statengemeenschaplo.InmeivanhetzelfdejaarwerdendehavenstedenPort
Arthuren DairendoorhetSovjetlegerontruimd.
De op hetXXe congres van de C.P.S.U.in februari 1956 aangekondigde
destalinisering werd door de Chinezen m sitief ontvangen.Ook de door
10 Cf.N eues Deutschland,9 februari1955.
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Chroesjtsjovgelanceerdem litiek vanvreH zamecoëxistentiebeantwoordde
aanvankelijk aandebelangen vandeVolksrepubliek.DitblijktuitdeChinesepers,dieenkeledagennaasoop van hetpartijcongresin M oskouniet
allœndeStalinistischepraktijkenmaarook diensbuitenlandsepolitiekheftig bekritiseerde.G roesjtsjov sprak in februari1956ook overdemislukte
China-m litiek van Stalin,hetgeen bdekende dat de Russen nu bereid
waren heelwatgoH te maken.In april1956werd œ n verdrag tussen M os-

kouenPekingafgesloten datineenuitbreidingvandeSovjethulpverlening
voora gil.Na de totstandkoming van ditverdrag werd de Chinœ s-Russi-

schesolidariteittegen hetTrevisionismeen decontra-revolutionairepraktijken vandeimperialisten'bijherhaling gedemonstreerd.DeChinezen hebben de Sovjethouding tegenoverde onlusten in Polen en de Russische
militaireinterventie teronderdrukking van de fcontra-revolutie'in Honga-

rijegodgekeurd.Infebruari1957reisdepremierTsjoeEn-lainaarM oskou
en aansluitend brachthi
jbezoeken aan W arschau en Boedapest.Een Chinese delegatie heeftde naaraanleiding van hetveertigjarigbestaan vande
Sovjet-uniegehouden wereldconferentievandecommunistischepartijenin
het Kremlin bi
jgewoond en Mao Tse-Toeng ondertekende de M oskouse
DK laratie Van 1957.De goedkeuring van dit doorde Russen ontworm n
documentbetekende datdeG inezen nOg bereid waren de leidende ro1van

deC.P.S.U.indecommunistischewereldbewegingonvoo- aardelijkteerkennen.

VermodelijkalstegenprestatiezegdeMoskou Peking steun toebijhetontwikkelen van kernwam ns.Op 15 oktober 1957 werd in M oskou œ n over-

œnkomstmetde Sovjet-unieondertekend inuke de Knieuwe technologieg
voorde nationale defensie van ChinaH.Duizenden Russische deskundigen

werden naarChinagezonden om bijhetopbouwen van een nucleaireindutriewetenschappelijkeen technischehulp teverlenen.ln julien augustus
vanhetzelfdejaarbrachtChroesjtsjov œn bezoek aan Peking.Tijdenszijn
gesprekken metMao Tse-Toeng en TsjoeEn-laiwerden de standpunten
van beidezusterpartijen tegenoverhet<loegoslavischerevisionisme'en het
fAmerikaanse imperialisme'gecoördineerdl3.Korte tijd lateropenbaarden
Zch de eerste tekenen van verslechtering van debetrekkingen tussen M oskou en Peking alsgevolgvan deAmerikaans-Russischetoenadering.
Om hun land snelteindustrialiseren besloten deChinezen in 1957 <degrote
Sprong VoorWaartS9te wagen.Ditexperimentvan vérgaande econom ische
dœentralisatie werd in 1962 beëindigd.Voor de Kremliëeiders was <de

grotesprong voorwaarts'een ketterijen een machtspolitieke,resp.ideolo11 Cf.TârsadalmîSzemle (Boedapest),mei1956,pp.38-39.
12 Cf.Neues Deutschland,17 oktober 1957.
13 Cf.TârsadalmîSzemle,september 1958,pp. 83-84.

760

L.L.S.S- zff,

#scheuitdaging tegelijk.Chroèsjtsjov noemde de Chinesecommunesoude- etsen voorsm lde datdezepolitiek van geforceerdeindustrialisatie van
hetplatteland œn ernstige economische crisistotgevolg zou hebbenl4.De

gdrriteerdekriuekvanChroesjtsjovenandereSovjetleiderswerdinPeking
als œ n beledlging opgevat.

Peking tegen Rusland-Am erika

TijdenshetXX1econgresvan deC.P.S.U.in februari1959 werd voorhet
eerstopenlijkovermeningsverschillenvanideologischeaardtussenMoskou
en Pekinggesproken.VervolgensMeld deSovjet-uniezich neutraalin het
grensconflict van september 1959 en van oktober 1962 tussen India en

China.DezeSovjethoudingwerdinPekingalsanti-chineesgebrandmerkt;
in hetbijzonder omdathetde Indiase grondstrijdkrachten waren die in
oktober 1962 ten noorden van hetM acM ahonlijn de Chinese stellingen
hebben aangevanenls.DelogischeconsN uentievan depro-lndiasehouding
en de verbeterde betrekkingen tussen M oskou en W ashington was datin
december 1959 Chroesjtsjov sprak overd
verdrehungdesM arxismus-Leninism usgl6 en tevens het op 15 oktober 1957 ondertekende verdrag m et

China over wetenschapm lijke en technologische samenwerking op het
gebied vankernonderzoeklietannuleren.Chroesjtsjovdachtdatdestopzettingvan deChinees-Russischenucleairesamenwerking deprijswasdiede
Sovjet-unievooruitmoestbetalenvooreeneventueelkernstopakkoordmet
deAmerikanenlT.Bovendienwerdnaarallewaarschijnlijkheid inhetKremlin verondersteld dateen spreiding van de kernwapenser toe zou kunnen
leiden,datde Verenigde Staten van hun kantde Bondsrepubliek zouden

helpenbijhetontwikkelen van een eigen nucleaire defensie.
DeChinezenhebben deRussenverweten,datzijeenakkoord zochten met
de Verenigde Staten om de wereld in invloedssferen te verdelen.Daarna
verslechterden de betrekkingen tussen beide communistischesupermogendheden snell8.In 1960hebben deRussische deskundigen O ina verlaten,dat

daarna- gezienhetfeitdatalleSovjethulpverleningaanG inawerdstopgezet- meteigen middelen een nucleaire industrie opbouwde en,zoals
bekend,in oktober 1964 erin slaagdeom deeerste kernexplosiete verwekken.De leidersin Peking wilden een zelfsàndige anti-im perialistische m li-

14 Cf.Népszabadsk (Boedapest),3 december 1958.
1àDeoorlogin 1962isdusop initiatiefvan Indiauitgebroken.Zelfstoen degevechten alaan de gang waren,pleitte China,op 24 oktober 1962,voor een staakthet-vuren en herhaalde haaraanbod voorœ n vreedzxme oplossing op voorwaarden

diegunstigwaren voorIndia.Cf.Vrq Nederland,22 januari1972.

16 Cf.N eues Deutschland,4 dx èmber 1959.
17 Cf.Neue ZûrcherZeltung,27 september 1964.
18 Cf.Joseph Frankel,lnternationalRelatîons,Oxford,1971,pp.68-69.
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tiek voeren en daarom wilden zijdedefensievanhun land nietafhankelijk
maken van de kernwamnswaaroverdeSovjet-uniebeschikte.Zijgeloofden ernamelijk nietin datdeRussen œn oorlog zouden riskeren metde
Verenigde Staten ter verdd iging van G ina.
De ondertekening van het Am erikaans-Brits-Russische kernstopakkoord
in 1963 te M oskou was een van de meest spectaculaire manifestaties der
belangengem œnschap vandeze mogendheden tegenoverderestvan dewereld.Sindsde sluiting van ditverdrag voerden M oskou en Pekingtegenover

elkaar een om nlijke propaganda-oorlog.De Chinezen beschuldigden de
Sovjet-unie,dievolgensM aoTse-Toengin hetimperialistischekamp was
terechtgekomen.In 1963 werd door Peking beweerd dat in het Kremlin
œn neotsaristischebovenlaag regeerde.Tevenspubliceerde men felle pole-

mieken overdeideologischetegenstellingen metde Sovjet-unie,die hun
voorlopighoogtepuntbereikten op 14juni1963indefvorschlagzurGeneralliniederinternationalen Bewegung'.In dezeopen briefwerden vijfentwintig thesen voor een dGenerallinie' opgesteld, <die so deutlich wie nie
zuvordie gegensëtzlichen Standpunkte offenbarten'lg.

TegenoverhetSovjet-principevanvred zamecoëxistentieen denoodzaak
een oorlog metdeVerenigdeStaten tevermijden wordtindezeopen brief
hetklassekaraktervan deoorlog gesteld.Erzijn reactionaireen revolutionaire oorlogen,aldusPeking m eteen beroep op Lenin en Stalin,de laatste

zijndefensiefvan aard,omdatzijhetbestaan van deuitgebuiteklassenen
onderdrukte volkeren verdedigen tegen hetagressieveimperialism e.Aangezien volgensde klassieke marxistisch-leninistische interpretatie de staateen

klassen-instrumentis,moethijin handen van de communisten in dienst
staan van dewereldrevolutie.Laateen zogenaamd comm unistische staatdit

na.dan wordthijeen instrumentvan nationaalegoisme van een nieuwe
heersende klasse,aldusPeking.In hetgevalvan de Sovjet-unie,rekeni
ng
houdende methaar monopolie van kernwapens in het socialistische blok,
wordtde staateen werktuig van grote-mogendhM enchauvinism e.Volgens

Pekingisereen gewelddadigeklassenstrijd gaande tussen armeen welvarendevolkeren,waarbijde centra van dewereldrevolutie Azië,Afrika en
Latijns-Amerikazijn.Moskou zou echterdeAziatischevolkeren overheersenbinnendeSovjet-unie:hetheeftn1.in 1945deM ongoolseVolksrepubloek losgescheurd van China om er een protectoraatvan te m akenzo.
Debetrekkingen van staattotstaatwerden doorde zich totconflictontwikkelende tegenstellingen tussen M oskou en Peking bdnvloed.Daar staat
tegenoverdatondanksalle politieke en ideologische tegenstellingen en be19 Cf.RuslandundChîna.F@n Leitfadendurch denSino-sowjetischen Konflikt,Den
Haag,1971,p.42.
20 Idem ,pp.45-47.
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schuldigingen overen weertotdeCulturele Revolutie tussen beide landen
e1k jaarhandels-en goH erenuitwisseEngsprogramma's werden afgesloten.
TijdensdeO ineseCultureleRevolutieverscherptezich echterde m lemiek
tussen M oskou en Peking zodanig datin de herfstvan 1966 de ambassadeurs van beide landen werden teru% eroepen.De voortgaande verscher-

pingvandeideologischeenpolitieketegenstellingen ophetXXIIIecongres
van de C.P.S.U .had tenslotteeen verlamming van de diplomatieke betrekkingen totgevolg.
lntussen dd en deRussen hun bestom hun relatiem etdeVerenigdeStaten
te verbeteren en hun invloH op hetIndiase subcontinentte consolideren.
Na de beëindiging van de oorlog tussen India en Pakistan werden de ge-

schillen tussen New Delhien Rawalpindidank zijde bemiddeling van
premierKosygin in Taskentbijgelegd.
Kortna de Tsjechoslowaakse crisispubliceerde Peking uitvoerige documenten overdeongelijkeverdragen van1859en 1860,waarbijChinaongeveerœn miljoenvierkantekilometergrondgebiM verlooraan hetTsaristische Imperium ,aan welke veroveringen de huidige leiders in hetKremlin
vasthouden.De bloedige grensgevœhten aan de Oessoeri-rivier in maart
1969 leidden totnieuwe spanningen.Volgens onbevestigde berichten kon
M oskou aan deze gevechtshandelingen slechts door m iddel van dreiging
m eteen kernoorlog een eindem akenol.

Toenadering
Naruim vierjaarvondheteerstecontactop hoognivou op 11september

1969 plaatstussen de Chinezen en de Russen,toen premierKosye œn
kortbezoek brachtaan Peking.DezeonM oeting heeftbewezen datmen in
h4oskou ondanks de sm ctaculaire grensincidenten van maart tot en met
augustus 1969 bereid wastoteen comprom is,alwashetm aarom in het
algemenekadervan deOost-W estbetrekkingen sterker tegenoverW asbing-

ton testaan.Vermoedelijk wasmenin Peking ookgeneigdtoteen compromis metM oskou,omdatde Chinezen beseften dat Zj in een moeilijke
m sitiegekomen waren.M etTsjœhoslowakijea1svoorbeeld en zonderde
minstehoopopmilitairebijstand inhetgevalvaneenoorlogmetdeRussen
besloten de Chinezen een eind te maken aan hetgrensconsicten de ver-

houding metMoskou tenormaliseren.Tegelijkertijd hebben zijviaBoekarest,Belgrado en Parijsgeheime contacten metW ashington aangeknoopt,
waarvan het resultaathet Am erikaans-chinese topoverleg was in februari

van ditjaarte Peking.
21 Cf.R.Boardman,Chlna'srise > a nuclearpower,in The YearBook 0/ World
WJJJH ,London,1971,p.66.McGeorgeBundy,Prospectforthe1970s,inTheWorld
Today,februari1972,p.48.
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Nahetoverlegtussen TsjoeEn-laien Kosygin op hetvliegveldvan Peking
begonnen op 20 oktober 1969 onderhandelingen metde Sovjet-unie,die
weliswaar niet totgrote resultaten hebben geleid,maarverdere grensinci-

denten van enige omvang hebben voorkomenA.Terwijlde betrekkingen
tussen beide staten enigermate werden genormaliseerd, staakte men de

ideologischeen politiekestrijd niet.Debeschuldigingen overen weerhebben gedurendedeafgelopenjaren zo'n omvangaangenomen datdeRussen
thansgeneigd zijn de Volksrepubliek China a1snog kwaadaardigertebeschouwen dan het imperialismez3.Grosso modo gaat het hier om twee
m ogendheden die nietalleen nationalebelangen nastreven,maartevensbeweren date1k voorzich hetzelfde ideologisch receptbeter ofconsm uenter

toepast.DatbeperktvolgensHarry Hamm demogelijkheid van politieke
compromissen tussen M oskou en Peking toteen minimum.W ieideologisch
toegeeft,stelt zijn machtspositie in de waagschaal:deze elementaire wet
gold ook in de tijd van de Europese godsdienstoorlogen.Daarom zullen

gemakkelijkercompromissen wordenbereikttussenW ashington en Peking
en tussen Washington en Moskou.Daarbijworden immersgeen ideologische taboes geraakto4.

Verslechtering
Na Nixonsbekendmaking van 15 juli1971en alsgevolg van deAmerikaans-chinese toenadering verslechterden de betrekkingen tussen M oskou
en Peking weer.China wordtverraad verweten en de Am erikaans-G inese
toenadering wordt in M oskou gezien a1s œn complotvan dM aoisten'en

<Amerikaanseimperialisten'tegendeSovjet-uniezs.Dewderzijdsevijandigeperscampagnes,hettorpM eren doorPeking van Brezjnevsontwapeningsplan,hetfeitdatde Sovjet-uniethansmeerdivisiesaan de Chinese
grensheeftstaan danin geheelOost-Europaen datdeChinesestrijdkrachten voordriekwartnaarhetnoorden zijn gericht,datalles om nbaartde
explosieve situatie tussen beide communistische supermogendheden.

Depolitiek pJa#eSovjet-Unie
Een andergevolg van de toenadering tussen Peking en W ashington iseen
22 Cf.D .W .Fokkem a,Revîsie van de Culturele Revolude,in Internationale Spectator,22 februari 1X 2,pp.354-355.
23 Cf.M oskau contra M ao.Sowjetîsche Materialien.Herausgegeben und kommentiertvon Klaus-Detlev Grothusen,Dûsseldorf,1971.

24 Cf.Fry kfurterAllgemeîneZeitung,25februari1972.
25 ln het Kr= lin werd een nieuwe mythe geboren:een Amerikaans-chinese mon-

diale samenzwering tegen de Sovjet-unie.Tragischerwijzegaatdeterugkeervan de
Amerikanen naarde tRealpolitik'gepaard meteen vluchtvan de Sovjet-unie in de
irrealiteit.
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herlevingvandeSovjet-belangstellingvoorZuid-Azië.Deachterdochtvan
M oskou iszo grootdathettactischebondgenootschapm n zoektom opge-

wassentezijntegenœnvermœndealliantietussenPekingenWashington.
Daarom wasde oorlog tussen India en Pnkistan van hetbegin afœ n nieu-

wefaseindestrijdtussenM oskou,PekingenW ashington.Indiawerd door
deSovjet-uniebenutalsinstrumentvoordeomsingelingvanChinaenvoor
deverzwakking van de Amerikaanseinvlod in Zuidoost-Azië.De oorzaak

vandecrisisinZuid-M iëisnaarhettpmelijkœnzijdigeoordeelvan Peking
en W asMngton gelegen in hetverdrag van 9 augustus 1971tussen India en

deSovjet-unie.Bovendien wordtdoordec inezendeRussischediplomatiekeen morelehulp aan Delhitijdensde oorlog tussen lndiaen Pakistan
geziena1sœnbewijsvanhetstreven vanM oskounaareenwereldrijk inhet
voetspoor van de tsarenoB.
De aankondiging van Nixons bezoek aan Peking bevestigde dat China
steH szwaarderza1wegen in de wereldpoliuek en datde ro1van deVolks-

republiek Chinaen deVerenigdeStaten in Aziëenin dePacificbelangrijkerwordt.Dus>1deSovjetinvloed op hetAziatischecontinentafnemen.
Datheeftvermod elijkM oskougenooptzijnneutralehoudinginhetjongste
geschiltussen India en Pakistan op te gevenzT.

In feiteheeftde Sovjet-unie een twee e frontgeom nd tegen Peking en
W ashingtonindœembervanhetafgelomn jaar.DeChinezenen deAmerikanentrekkenthansœndirectelijnvandeinvalinTsjœhoslowakijeover
de grensincidenten aan de Oessoeri,resp.hetverdrag van New Delhinaar

deoorlogtussen lndia en Pakistan.Hetisdaarom verwonderlijk datnoch
Peking noch W ashington zich na de totstandkoming van hetvriendschaps-

verdrag tussen India en deSovjet-unieen nadatdeoorlog op hetIndiase
subcontinentuitgebroken was,zich zo lang van een positieve keuze hebben
oniouden.W atChina betreftligtdeveronderstelling voor de hand datde

binnenlandsetwisten tussen partijenlegerinverband metdevoorbereiding
van hetpresidentiële bezoek een direde ro ctie hebben verhinderd en dat
M oskou misschien van dezemachtsstri
jdheeftgeprofiteerd.Indezesamenhang kan worden vastgesteld datvolgens de Russen een neutralisatie van

Indo-c inave- erpelijk isomdatzijgeenantwoordbid top devraagnaar
devdjheidvanhetAziatischecontinent.M etveiligheidbedoden deKremlinleidersvermod elijk œn strategisch-politiekeomsingeling van deVolksrepubliek G ina.Degestegen belangstellingen deuitgebreidemilitairehulp

vandeSovjetleidersaanHanoitotdevolld igeoverwinningvan hetmili-

M Cf.NeuerZûrcherZeitunq,31december1971.
27 Cf.Le Figaro,22 februan 1972.
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taire,politieke en diplomatieke frontisnaar alle waarschijnlijkheid een
onderdeelvan devernoemdestrate#ez8.
Begin van de jaren zestig had Amerika œn m sitie van geweldigemacht
bereikt.Daarnaheefthette veelhooiop zijn vork genomen en president
Nixon heeftin 1969ingezien dathijin hetbelang derhandhaving van de
Am erikaansemachtspositiemetbeide rivalen van deVerenigdeStaten tege-

lijk moestonderhandelen.Uithetcommuniqué van Sjanghaiblijktweliswaar nietdat Nixons bezoek aan China de wereld heeftveranderd,maar

we1dattijdenszijn besprekingen metM ao Tse-Toeng en TsjoeEn-laide
fundamentele voorwaarden werden gescham n om binnen ietalte lange

termijn totregelingvandeAmerikaans-chinesebetrekkingen tekomen.Er
zijn echterindicatiesom aan tenemen datPeking en W ashington overvele
kwestiesvan mening blijven verschillen;de statusquo in de wereld isdus
nog nietveranderd.De Sovjet-unie blijftzich haar machtals nucleaire
supermogendheidtezeerbewustom passiefteblijven,wanneerhaarrolen
haarmondialem litiekeen m ilitairebetekenisdoordeAmerikaans-G inese
dialoog in hetgd rang zou komen.De geschiedenisvan de afgelom n dertig

jaarheeftgeleerd datde Russen zich nietlaten intimideren.Indien W ashington op Chinese aandrang de ontwikkeling naar œn Europese Veiligheidsconferentie > 1gaan afremmen of blokkeren,zullen de Russen deze
Am erikaans-c inese fuitdaging' aanvaarden en M oskou zal zich wellicht
gH wongen zien terug te keren naarde koude oorlogog. Dezemogelijkhei
d,
alseen van dealternatieven tegenoverde Am erikaans-chinesetuitdaging'is
niet uitgesloten, om dat ook de Kremlinleiders gedurende de afgelom n
maanden hebben ondervonden:nooit met zekerheid te weten waar men
metNixon aan toe is.
Een doorvelen in hetW esten nagestreefdisolementvandeSovjet-uniea1s
resultaatvan de Amerikaans-chinese samenwerking zou zelfs de wereldvrM e in gevaar brengen.Hetisdaarom te hom n datpresidentNixon en

zijn me ewerkers ook in de nieuwe wereldpolitieke constellatie rekening
zullenblijven houdenmetdelegitiemebelangen vanMoskou nietallœn in
Europa,maarook in Zuidoost-Azië.
28 Daarom lietministerRogersergeen twijfeloverbestaan datNixon dekwestie
Indo-chinatijdensZjn bezoek aan Moskou ook aan deorde>1stellen (Cf.Frank-

furterAllgemeineZeitung,8maart1972).Indezesamenhangkanwordenoygemerkt
datindien deAmerikanen Zuidoost-Aziëen in hetbijzonderlndo-chinawlllen neutraliseren,dan moetin Moskou tijdens hetpresidentiële bezoek de doorbraak geKhieden.
29 Een Europese conferentie ina keveiligheid en samenwerking '
m uss weitûber die
offizelle Anerkennung des status quo in M itteleuropa hinausgehen, da dieSowj
et-

union an derwestlichen Frontder Stabili/tbedart um dieCEna-Frage b>serin

Angriffnehmen zu können'.Cf.K.J.Hahn,China in der UNO - 6n neuer Partner

cu
d Jdem SchkhbrettderWelt,in:Chrîstlkh DemokratischesPanorama, november/
ecember 1971,p.15.

Verbod op onderaardse kernproeven
S eary M .M Buntinx

DeUNo-ontwapeningsconferentievanGenèvebestaatpreciestienjaar.Bij
de openingvan dejongstezitting op 29 februarij1.heeftUNO secretarisgeneraalKurtW aldheim een forspleidooigehouden o# ateindelijk schot
zou komen in het opstellen van œ n ontwerp-akkoord over het algemœ n
verbod op kernproeven:dusook ondergronds.
In vroegere verdragen hebben de twee supermogendheden steeds weer
plechtige beloften afgelegd.Daarkwam weinig ofnietsvan in huis.W aldheim vindtdatde tussenoplossing van 1963 - œ n verbod op kernproeven
in deatm osfeer,in deruimteen onderdezee- lang nietvoldoetom vooral

hetkwalitatieveaspœtvandenucloirewdloopondercontroletekrijgen.
Bovendien blijfthetnogaltijd œn twistpuntofondergrondsekernexplosies
van een bepaald N uivalentTNT mettertijd hetmenselijkemilieu kunnen
schaden.
Beide co-presidenten van de Ontwapeningsconferentie,de Amerikaan Jo-

sephMare en deRusN exeiRochtchine,gaven toedatW aldheim gelijk
heeft.Experimenten zijn devoornaamste versnellersvan technische vernieuwingen,ook wanneerhetgaatom verderfelijketoepassingen.Hetwordt
absoluutnodig erietsaan tegaan doen.Tegen de akelig oplom nde spiraal
van dewam nwedloopmoetendrastischemaatregelen worden genomen.Eén
daarvan isuitbreiding van hetverbod op kernproeven totde ondergrond.

De meningen lom n echteruiteen overdevraag hoedatpraktisch in zijn
werk moetgaan.Hetwederzijdse wantrouwen blijftgroot.Om het even
welkakkoordzalernstigegarantiesmoetenbidenol atgeenvandekernmachten er stiekem winstuitkan halen;m.a.w.h,
etprobleem van de inter-

nationalecontrolestaatmeerdanooitcentraal.Anderzijdsiserdevraagof
detijd alrijp isvooreen algemœn verbod op kernproeven.
Op de tweM evraag antwoorden desupermogendhd en bevestigend,m etde

eerstehebben zijmeerlast.Frankrijk en deChineseVolksrepubliek,diein
Genève nietaanwezig zijn,bekommeren zich alsnog maar matig om de
eerste vraag,de tweH e negeren ze.Zijzetten hun kemproeven gewoon
voort.Beideleggen heterop aan een arsenaalte ontwikkelen datin de contextvan dezgn.nucleairelogicaeen minimum aan geloofwaardigeafschrik-
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kingsmachtkan opbrengentegenoverid eresupermogendheid afzonderlijk.
De supermogendhd en hebben dieonwilvan Frankrijk en van deVolksrepubliek we1œnsuitgespeeldom zelfnietstehoevendoen.Frankrijkheeft
totnog toealtijd geweigerd overœn verbod op kernproeven ook maarte
komen praten.Chinawerd totnogtoenietuitgenodigd.Frankrijkprobeerdezijn houding goH te praten door erop te wijzen datdergelijke bijœnkomsten gœn kansop succeshebben wanneernietallekernmachten (dus
ook D ina)aan hetgespmk deelnemen.Nu China1id isvan deUNO-Veiligheidsraad,mag worden verwachtdathetzalworden uitgenodigd.RO -

geertPeking positief,dan moetParijs zijn houding gaan herzien.M aar
Chinablijftvoorlopig weigeren overproblemen vannucleaireontwapening
tepraten zolang nietâlle landen van dewereld aan hetgesprek deelnemen.
Een van de sterkste argumenten om Peking in de Veiligheidsraad toe te

laten,wasjuistdatChinaeen opkomendekernmachtis.Dehoop bestaat
datPekingmettertijd een soortcollegiaalverantwoordelijkheidsgevoelgaat
ontwikkelen en Zch,samen metdeanderekernmachten,verantwoordelijk
gaatvoelenvoordeplanetairetoekomstvanhetmenselijkgeslacht.
FaillietpJa deprestige-vredesplannen

Bijelkeevaluatievan dehuidigestandvanzaken moetendeverantwoordelijkebewindslieden uitgaan vandrieoverwegingen:
1. Aan dehand van detechnischegegevenskan men zich een relaiefgoed
beeld vormen van de afm etingen die een eventuele nucleaire oorlog zou
aannem en.

2. Derhalve kan geen'
enkelrM elijk bewindsman spelen metdegM achte
aan œn mogelijk nucleairconflict.
3. Beide supermogendheden beschikken m omenteelreedsover een potentiële nucleaire overkillin x-voud.Verdere uitbreiding van de arsenalen zowelkwantitatiefa1skwalitatief- heeftgœ n zin.

Opbasisvandezedrieoverwegingen moethettheoretisch mogelijk zijn het
ree sbestaandepartiëleverbod op kem proeven uitte breiden totde ondergrond.

AmerikanenenSovjetsenerzijdsendeGeneefseOntwapeningsconferentie
anderzijdshebbenin deloop vandejaren enkelepartiëleakkoorden uitgewerkt:o.m .hetverbod om kernproeven tedoen in deruim te,op de maan

ofanderehemellichamen (1967),hetNonproliferatieverdrag (1970)en het
verbod van hetplaatsen van kernwam ns op de zeebodem (1971).Over
anderepunten wordtmomenteelnog onderhandeld:de beperking van strategischewam ns(SALT),hetverbod op bacteriologischewam ns,debeperking op de wam nexport,enz..
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Datsoortonderhandelingen islange tijd heelmoeizaam in Zjn werk gegaan.Derdenendaarvoorwaren:œn verschilin aanpak bijAmerikanen
en Sovjetsen hetfeitdataltehoogwerd gemikt.Inhetbeginwasdatnogal
begrijm lijk.W ereldoorlog11wasjuistachterderugen iedereenwildeliefst
zo vlug mogelijk zoveelmogelijk bereiken.Dieeuforiezou gaandeweg afkoelen.

VooreerstdeVerenigde Staten.Aan heteind van de jaren 40 pakten de
Amerikanen vrolijk uitmetallerhandeambiueuzemodellen van vredesplannen.HetBaruch-plan was daarvan een god voorbeeld.Ondankshet
scepicismev= deUNO bleven deVerenigdeStaten totin hetbegin van de

jaren60bijdergelijkefo= uleszweren.Nogin 1962meenden zijhun prestigetemoetenhooghouden doorin navolgingvandeSovjet-uniein Genèveook een plan voor<algemene,onmlddellijkeen totale ontwapening'op
tafeltele% en.Daardoorspeelden zijonbewustin dekaarten van deSovjets,wantdiegebruikten <algemene'plannen juistopdaterhelemaalgeen
akkoord uitdebuszoukomen.DeSovjet-uniewastoendrukdoendehaar
achterstand inzake kem bewapening in te halen. De ambtenaren van het
Amerikaanse A= s Control and Disarmament Agency hadden president

Kennedy geadviseerd metmeerbescheiden (en minder vage) voorstellen
voor de dag te komen; tevergeefs.œ John Birch Society daarentegen
noemde hetpresidentiële plan een regelrx hte uitverkoop van de Ameri-

kaansebelangen omdatzijerœn vorm van unilaterale ontwamning in
Zagen.

HetgroteKennM y-plan had weliswaarzij
delingsnut.Allepartiëleakkoor-

den dielaterzijn gesloten,zijn bijna letterlijk terug tevinden in hetzgn.
'eerste stadium 'waarm ee volgenshetp otedesign-plan elke algemeneontwapening m oestaanvangen.M aardatisdan ook alles.Ditalgemene plan

washetlaatstein zijn soort.Vanaf1962gooiden deAmerikanen resoluut
hetroerom.lndeUN0 en daarbuiten lom nernogaltijd we1enkelevrome
zielen rond dieblijven dagdromen overde hazbaarheid van ontwapening-

in-één-slag,maar hetis reëler te aanvaarden dat de globale wereldvrd e

nietkan worden bedongen dooréén - zijhetdan nog zo volmaaktalomvattend volkenrechtelijk instrument.
De Verenigde Staten gingen de bewapenings-controle pran atischer aan-

pakken:stukjeswerkenmaatregelenmeteenbemrktereikwijdte.Entegelijk#ngenzijdefensiemaatregelenéna= scontrolzien alsdetwœ elkaar
aanvullende com m nenten van heténe nationale veiligheidsbeleid.Pragma-

tismeisietswatdedoorsnee-Amerikaan in hetlijfzit;vooralmetbetrekkingtotdem litiekeprospedieop korteenmiddellangetermijn.Zijgingen
bewapening en ontwapening zien a1sœ n tœ hnisch probleem zonderm orele,

ideologischeoftheoretischefranjes.
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Maarook datleverdemoeilijkhden op bijdeonderhandelingen metde
Sovjets.WantjuistmetdatpragmadsmehebbendeSovjetslast.Huncontactenmetniet-communistendjnaltijd1nkideologschgekleurd.Beperken
Zjonderhandelingen metdeVerenigdeStatenvooreen keertothetzuiver
tœhnische vlak,dan verlom n diegesprekken doorgaansbevrd igend.M aar

nadien,a1szijhunonderhorigenduidelijk moeten maken watvoorakkoorden metdeVerenigdeStaten op tilzijn,wordtallesweerideologisch verknoeid.Metdetijd echterzijn zijgaan begrijm ndathetstee smaardoor
elkaar halen van techniciteit en ideolo#ede onderhandeli
ngen schaadt.
Vandaar bijvoorbeeld hun bereidheid om bijde SALT-besprekingen de
methodevandegeheimediplomatietoetepassen;deSovjetburgershoeven
dan nietom dehaverklap teworden ingelichtoverdewerkelijkevorderingen van debesprekingen.

Salt
De SALT-onderhandelingen worden - alseriets substanueelsuitde bus
komt- œn treffend voorbeeld van stukjeswerk op hetgebied van a= s

control.InZjn jongsteStateofleW orld (februad 1972)heeftNixon er
zichtamelijkoptimistischoveruitgelaten.Hijvoorspeldeeennogalomvattenderegeling overdebeperking vandedefensievebewapening (ABK en
een voorlopige afspraak inzake hetinbinden van dewd loop in offensieve

tuigen.M oeilijkepunten blijven nochtansdejongstekwalitatieveinnovaties
op hetstukvananti-ballistischeraketten (ABM)endeontwikkelingvande
meerkoppigeraketten(M IRV).
Ditlaatsteisbelangrijk metbetrekkingtoteen mogelijk akkoord overeen
totaalverbod opkernproeven.DeSovjetshebben bovendiennogalwatbezwaren tegen de aanwezigheid in Europa van de Am erikaanse tactische

luchtmacht,dienucleairtegenOost-Europakanwordeningezet.Zijweigeren dezein hetonderhandelingspakketgelijk te stellen methun eigen 700
raketten metmiddellang traject,die alleop doelen in West-Europa staan
gericht.
OverdeAmerikaanse voorstellen op SALT isweinig bekend.Uitallerhande publikaties en statementskan toch een en ander worden afgeleid.De
Amerikanen zouden hebben voorgesteld de ABM -systemen gevoelig in te

krimm n ofzelfshelemaaltelatenvallen,op voo- aardedatdeSovjetsde
installaties van hun hyper-zware Ssg-raketten substantieel beperken. I)e

Amerikaansedeskundigen gaan ervan uitdatbeidepartijen tgemakkelijk'
toteen akkoord kunnen komen over de liquidatie van A BM -systemen,die

ophetogenblik nogineenexperimentelefaseverkeren;beidepartijen zouden slechtsmoeten ontm antelen wattotnog toe werd opgezet.Bovendien
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gelooftmen langsbeide kanten datœn waterdichte ABM onmogelijk is
wannœ r de opponent over voldoende offensieve tuigen beschikt,die het

ABM-systœm kunnen <overveaadigen'.Veaolgenszou de lkuidatievan
deABM -system en totgevolg hebben datverderem dœtioneringvan offensieve tuigen overbodig wordt.

Desituaueligtietwatandersbijdemeerkoppigeraketten(MIR/ .Sommigengelovendatdetechnolo/eopditgebiM reM szoverisgevorderd,dat
gœn terugweg mœrmogelijk is.Hetknelpuntis evenweldathetAmerikaanse M lRv-programma verdergevorderd isdan hetRussische;de Amerikaanse tuigen hebben œ n hogerm netratievèrmogen om doorhetABM systeem van de tegenstander door te dringen.Juistop grond daarvan zou

hettochmogelijkmoetenHjntotœnakkoord tekomenoverœnverbod op
M lRv-tests.Aangezien hetSovjetprogramms onafgewerktis,zouden de
Amerikanen genoeg hebben aan zulk een akkoord,zonderdatinspectie ter

plaatsebH ongenwordt;deSovjetsvanhun kantmoetendan kunnen vertrouwen op œn Amerikaanseproduktiestop.endatismogelijk:elkeAmerikaanse overtre ingvan hetakkoord zou immerspromptvià de persofde

verslagen van hetCongresbekend worden gemaakt.Demoeilijkheid blijft
dan echterdatvan deSovjetsgevraagd wordt,œn programma stop te
zetten datachterligtbijhetAmerikaanse.
PartialNuclear TestBan

SALT hangtnauw samen metdemogelijkheid van œn akkoord overœn
totaalverbod opkernproeven.M aarditlaatstemoetop zijn beurtworden
gezien in hetlichtvan wateraan voorafisgegaan:hetzgn.Akkoord van

M oskou (1963)overhetverbod van kemproeven in de atmosfeer,in de
ruimte en onder water.W aarom werden toen de ondergrondse proeven
buiten hetakkoord gehouden?
Pasin 1957 gingen de kernmogendhd en hetprobleem van de kernproeven

a1sœn afzonderlijkthemabeschouwen.VoordienwashetsteM seen onderdeel geweestvan de UNo-besprekingen over algemene ontwapening.Op

1juli1958kwam teGenèveeen internauonaleconferentievan expertsbijœ n om hetprobleem van de controle op hettestverbod te onderzoeken.

Hetinitiatiefging uitvan deBritten;deSovjetsnamen erslechtsnaenige
aarzeling aan deel.Deconferentiehad sucœ sen m onddeuitin hetGenœfse
Comité dat zich metde poliueke implio ties van deze m aterie zou bezighouden.

DatComité leverde gedurende twee jaar goed werk.De Sovjetshadden
evenwelbc wârentegenhetmechanismedatMerwerdvoorgesteldom elke

overtreing van heitestverbod op te sm ren.Zijvoelden nietsvoor één
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neutrale waarnemer,die overalter plaatse zou kunnen gaan inspecteren.

HetwasdetijddatMoskouhetprdioattneutraal'wantrouwdeenpleitte
voorhetzgn.troïka-systeem :een westerse,œn comm unisusche en een neu-

tralewaarnemerzoudendecontrolemoetenuitvoeren.HetW esten van zijn
kantvreesde datin een dergelijk directorium de<neutrale'algauw onder
invloed van de comm unistzou komen te staan.Op de weigering van het

W esten reagœrdendeSovjetsmetdedreiging.hetprobleem van detestban
opnieuw in dekapselen in hetruimergeheelvan de algem ene ontwapening.
Hetenthousiasm eop deGeneefse conferentiekreeg x n ferm edeuk toen de

Sovjet-uniein 1961œnzijdig over#ng tothethernemen van kernproeven
methyper-zwareladingen (50megaton).Groot-Brittanniëen deVerenigde
Staten hadden sinds 1958unilateraalœ n eindegesteld aan hun proefnemingen.

Enkelewekennadelaatstekernproefvan deSovjetswerden deonderhandelingen te Genève hernomen.Hetgœ n nietbelette dat Londen en W ashington hun kernproeven in deatmosfeerevenœnshernamen.Van 16juli
tot8 septem ber1962 dienden deVerenigdeStaten en Groot-Brittanniëtwee
nieuwe ontwerpteksten in.Eén daarvan bevatteeen algemeen testverbod én
clausulesovercontroleen verificatie.Deandere tekstwaseen ontwerp van

partieeltestverbod (nietondergronds)maardanzonderclausulesovercontrole.DeSovjetafgevaardigdeverwierp beide voorstellen,maar wilde we1
praten overœ n partiële testban,gekoppeld aan een moratorium op ondergrondseproefnemingen.HetW esten wildevan œ n moratorium nietsweten;

immers,hetjaartevorenhaddendeSovjetsookalwoordbreukgepleegd.
In de wintervan 1962-63 draaiden alle discussiesrond de kwestie van de

ondergrondseproefnemingen,meerbijzonderoverdenoodzakelijkheidvan
insm ctieterplaatse.De Sovjetsverklaarden zich bereid jaarlijkshooguit
driezulkeinspediesop hun grondgebied toe te laten.Dewestersen vonden

datnietgenoeg.Kortnadien trokkendeSovjetshun voorstelin.
De hele > ak a tkem .De drie kernmogendhe en besloten in juli1963in
M oskou Omen te komen om een ultieme poging tewagen.Zi
jvluchtten
Weg uitGenève:de Tpublicitaire sfeer' rond deze Zwitserse stad kon de

M A geen goed doen.In sfoskou gebeurde watin Genève siet kon:er
kwam een akkoord over een parieelverbod op kernproeven uit de bus.

Hetnkkoord isvan onbepaaldeduuren bevateenhele reeksbijkomende
beginselverklaringen van goH ge rag.Toch is ditM koord van M oskou

nietwaterdicht.Elke partijheefthetrechtZch temg tetrekken na een
opze%ingste= ijnvandriemaanden.Alsmotiefkandaaaoorwordenaangevoerd:<latextraordinary events,related to le subjed matterofthis
treaty,havejeopardizd thesupremeinterestsofthe country'.
Erzijn verscheidenere enen waarom detweesum rmogendheden in 1963
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heimelijk heteroverœnswarendetestban nietuittebreiden totdeondergrond.DeD vjetsmoesten hoedanook trachten hunachterstandinzxke
lange-afstandsrakettenin tehalen.Bovendienhadden zijœn programma
opgezetom ste sgrotere ladingen voorde kem kopm n uit te testen.De

Ameriku en hielden zich toentevjd bG g metde z> .miniaturisatie van
dekernladingen;zijwerktenaankleineretactischetuigen.bestemdvoorhet
veldleger.Teaelfdertijd deden zijproefnemingen metdeeersteversiesvan
van anti-baK stischeraketten.Naarbuiten lieten de supe= ogendhd en verstaan dat alleen het probleem van de verifio tie in de weg stond om het
Akkoord van M oskou uittebreiden totproeven onderde grond.Datpunt

speeldezondertwijfelmee,maarwasnietdeenigeMnderpaal.
Kernproeven in de atmosfeer,in de ruimteen onderwater kunnen metde

modeme detœue-apparatuurvrijgemakkelijk worden waargenomen.W at
de ondergrond betreft.ismen aangewezen op œn m ethode die hetvan de
veroo= akte seismische schokgolven m oet hebben.In 1963 was het niet

mogelijkmetdieapparatuurteonderscheidentussenaardschokken,voortkomende van kem proeven en die van gewone verschuivingen van aard-

lagen.Bovendien wildendeSovjetsgeenverificatie-temmsophun grondgebid toelaten.Daarom werden intem ationale to ms van expeds aan het

werkgezetom methoden uittedenken diehetmogelijkmoetenmaken fvan
op afstand'vasttestellenofaardte ingen alomstigzijnvanondergrondse
kem proeven of niet.

Technologen nem en hetroerover

Vanaf1965isdekwestievanhetverificatieprobleem bijondergrondsekernproevenvrijwelgeheelovergegaaninhanden van deseismologischeexperts.
Er werden successen geboektinzake hetaantalsoorten ondergrondse processen die kunnen worden opgespoord,maarde positieve identifio tie van
kernproeven is nog niet helemaal opgelost.W e1 kunnen sted s kleinere

kemexplosiesworden gddenticifeerd.In 1966 stelde de Sovjet-unie dan
ook voor:œ n algemeen verbod op alle ondergrondse kernproeven die œ n
aardtrilling veroovxken van 4,75 ofmeer op de Richterschaal;inspœ ties
ter plaatse bleven echter uitgesloten.Een twed e voorstel werd daaraan
vastgeknoopt:œn ongecontroleerd moratorillm op testsdie een aardschok
veroorzaken #an miùderdan 4,75 op de Richterschaal.Dewestersen opperden vooralb- aren tegen ongecontroleerde afspraken,die aanleiding geven totverdachtmakingen en een onstabielesituatie.Ook tegen hetvaststel-

1en vanœn grensvantn-lllngsintensiteithadden zijbezwaar.Hetseismisch
signaalveroorzxaktdooreen explosiekan immersvariëren volgensde geo'

lo#sche structuurvan de plaats van de explosie,volgens hetartificieel
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<verharden'van de ruimte waarin de lading totexplosie wordt gebracht,

enz..Kortom,<oneerlijk sml'blijftmogelijk.
De gevoeligheid van de seismiKhe apparatuur werd sted sm aarOpgedre-

ven.ln 1968kondenZweMseexpertsbetogendathetmogelijkwaskernexplosiesvan slechts 10 kiloton TNT-m uivalentte onderscheiden van na-

tuurlijke aardschokken,afgezien - en datwasheelbelangrijk - van de
hardheid van de aardlagen waarin de explosie zich voordoet.Zijbleven
œ hterhetantwoord schuldig op de vraag watergebeurtwanneer kleinere

ondergrondseexplosieswordengetestinruimtendievoorafartificieelZjn
uverhard'.
De Zweedseafgevaardigde op deGeneefse Ontwapeningsconferentiem aakte van ditrapportgebruik om prompteen nieuwe ontwerp-tekstin te die-

nen.Daarin komenenkelebelangrijkeinnovatiesvoor.Departijen gaan de
verplichting aan <in good faith'onderelkaaralleseismolo#sche gegevens
uitte wisselen ten einde op internationaalniveau deopsporing en identifi-

catievanondergrondsete ingen tevergemakkelijken.Vervolgenskaniederepartij:1)onderzoekingen instellenoveralwaardatnodigisen informatie
vorderen bijdeandereverdragspartners;2)andereverdragspartnersuitnodigen op haargrondgebid inspectiesuittevoeren;deuitnodigendepartij
bepaalthoedatin zijn werkgaat;3)uitlegvragen vanandereverdragspartnersalserreden isvoorwantrouwen.Id erepartijdiezich aan haarverplichtingen trachtteonttrekken,zou publiekelijk- en metdesteunvande
andere partners - worden gd esavoureerd.Het Zweeds ontwerp is dus

kennelijk in eersteinstantiebdoeld om eventueleovertre ersafteschrikken,door ze bloot te stellen aan de veroordeling door de intem ationale
publiekeopinie.
DeVerenigdeStaten prezen deZweedse tekst,maarachtten hem niethaalbaar,om daternog geen methodebestaatom kernexplosiesvan minderdan
10 kiloton TNr m uivalentop tesm ren.Vooralm etbetrekking tothetuit-

testen van kleinere tactische tuigen hœftditlaatste zijn belang.Daarom
bleven de Verenigde Staten erop staan datdeverdragspartij
en in alleomstandighH en inspectiesop hun grondgebie m oeten toelaten en datditniet

alankelijk mag worden gesteld van degoee wilvan de <verdachte'.œ
Sovjet-unie aanvaardde hetZwed seprincim van een Tdetectie-club'om
seismische data te vern melen en uitte wisselen,maar stelde date1k land

voorzichzelfde seismischeprocessen binnen zijn grenan moetinventariseren.Internationale verplichteinspectie terplaatse werd,zoalssted s, verworm n.Voorde zoveelste keerzatde Geneefse Ontwapeningsconferentie
in de knel.
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Klinischeingreep

InzijnredevoordeGeneefseOntwam ningsconferentie- waaroverwijhet
bijhetbeginvanditartikelhadden- steldeKurtW aldheim datwijonstot
nogtoevrijweluitsluitendhebbenbeziRehouden mettechnologischeproblemen rond hetverbod op kernproeven.Datis in zoverre god ,dat het
M erinderdaad om œn technisch probleem gaat.M aarwe moeten ook verder zien:we moeten ons ook gaan bezi
nnen overonzemotieven en objec,

tieven.W illen wijtotœn totaalverbod op kernproeven komen en zijn wij
bereid daarvoorallesinhetwerk te stellen?Datwasduideli
jk een,
diploma;ek ingekleH verwijtgerichtaan de supermogendheden.<1 feelthat the
time hascome for a break through'.
<Break i rough':datbetekenteen radicale klinische ingreep.H etm oetna

aldiejarengetreuzelnu œnseindelijkgaan om dedoeleinden en nietmeer
allœn om de wegen en m iddelen die daartoe leiden.W aldheim lietdoorschemeren datdatbijdehuidigestand van de seismologischewetenschap

mogelijk moetzijn.
Bepaalde kringen in de Sovjet-unie en in de Verenigde Staten stelden
onmiddellijkdatdemogelijkheidop œn akkoord overœ n totaalverbod op
kernproeven groter wordt indien de SALT-b:sprekingen enkele positieve
resultaten boeken.SALT werd dusa1svoorwaardegesteld.M aarishetvol-

strektnoodzakelijk te wachten totSALT ietsoplevertom hetverbod op
kernproeven aan te pakken? Andere kringen in de Verenigde Staten en in

deSovjet-uniedraaien dekwestieom:SALT zou gebaatzijn metnuttige
gesprekken over een totaalverbod op kernproeven.
Deze laatste redenering verloopt ongeveer alsvolgt.DeVerenigde Staten
en de Sovjet-unie zijn overeengekomen hun SAlx -besprekingen in het
geheim tevoeren.Daarvoorvaltietste zeggen,m aarhetisgeen onverdeel-

deweldaad.Op diemanierkunnendetochhoogstbelangrijkeSAlx -onderwerm n immers hetprivé-terrein worden van technologen,die nietverant-

woordelijk zijn tegenoverdepublieke opinie.Bovendien,gezien hetdiep
geworteldewantrouwen tussen deVerenigdeStaten en deSovjet-uniekrijgen de Amerikaanse en Russische technologen de gelegenheid elk voorstel
datingediend wordt,totop hetbotafte knabbelen,din te studeren'zoals

datheet,terwijldepubliekeopiniealdietijdindekoublijftstaan.Datzou
voorkomen kunnen worden a1smen hethelecomplex van de bewapenings-

controleeennieuwemoreleinjectiekongeven.Zo'ninjectiezoueen akkoord tussen deVerenigdeStatenendeSovjet-unieophethoogsteniveau
overœn totaalverbod op kernproeven kunnen zijn.Dan zouden andere
hangendeproblemen gemakkelijkervan degrond kunhen komen.
Zoietswordtmogelijk dankzijdejongsteresultaten&an hetseismologisch
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onderzoek.N s verificatie-van-op-afstand totde mogelijkhd en behoort,
hoeven in een akkoord over œn totaaltestverbod geen clausulesovercontrolemeerteworden opgenomen.Dan vervaltook hetlaatste verzetvan de

Sovjet-unietegendergeligkeakkoordenl.
Opdeopmerkingdatzelfsmetdemeestvedijndeseismischeinstrnmenten
kleineondergrondse kemproefjesaan detediekunnen ontsnapmn,antwoordendeexpedsdatzijdaarnogalgerustin zijn.Een paarkleineproeven kunnen degrote mogendheden nog m aarweinig m ilitairvoordeelopleveren.De opwerping weegt zwaarder door waar hetkleine non-nucleaire
staten betreftdie hetzich in hethoofd halen alsnog œn kernmachtteworden.Daarom,zo stellen deexperts,moethetverbod op ondergrondsekernproeven gepaard gaan metverdereactivering van hetred sbestaande Non-

proliferatieverdrag.Op allerleimanieren moetheimelijke kandidaat-kernmachten (zoalsIsraël,Zuid-Afrika,Indië,enz.)de lustworden ontnomen

om noglangernucleaireaspiratiestekoesteren,zodatzeuiteindelijk bereid
zijn hetNonproliferatieverdragteondertekenen.
Een totaalverbod op kernproeven heefteen aantalstichtelijkeimplicaties.
Op deduurgaathettempovan dewapenwd loop inzakekernkopm n(niet
echtervan dedraagraketten)afnemen.Dittempo ligtmomenteelzo hoog

omdathetonderzoek nogaltijd overdefondergrond'beschiktom innovatiesuitte testen.De akeligeverantwoordelijkheid waarmee sommige geleerden sindsde dagen van Einstein en Opm nheimerbelastzijn,zalhun
van de schoudersworden genomen.Nucleaire topexpertszullen nietlanger
beklemd worden door de vraag welke praktische toepassingen de bewindslid en van hun uitvindingen verwachten.

Heeldezeproblematiekza1tijdensdehuidigezittingvan deGeneefseOntwapeningsconferentie eens te meer op tafel komen.De onderhandelaars

beschikken momenteeloverbijna alle stukken van de puzzel.Dewetenschapsnaensen hebben depoliticidejongste resultaten van hun onderzoekingen overgemaakten hun zo de balteruggespeeld,hetwoord van Clemenceau parafraserend:de kernbewapening iseen te ernstige zaak om ze
uitsluitend in handen van technologen te geven.

Hetisnu uitkijken naarwatin Genèvegaatgebeuren.Nixonstopbesprekingen teM oskou in m eia.s.kunnen a1skatalysator dienen.

1 De Sovjet-unie heeftzich steeds tegen controle verzet omdat zij die om twee
redenen nietnoodzakelijk vond:1)zelfzou zijhetverdrag,eenmaalondertekend,

naardeletterresyecteren;2)elkeverdragspartnerkonmetdeeijennationalemidde1en van observatlevaststellen ofdetegenpartijhetverdrag eerlllk naleefde.

Boekovskien de oppositie in

Sovjet-Rusland
R obertH otz

Se ertenigetijd vormtdepersoon van VladimirBoekovskigrootnieuws.
Hetisbegonnen methetfeitdatBoekovskiook aan buitenlandersm ed eel-

de,hoehetSovjetregiem zijntegenstanderstotzwijgenbrengt.Hijkonuit
eigen ervaring vertellen dattegenstanders van het regiem naar psychiatrische inrichtingen werden gestuurd en dat ze daar onder hetvoorwendsel

datzegestoord zouden zijn.fysiek en psychisch mishandeld werden,om
van hun gevangenschap zelfnog maartezwijgen.In hetjaar1970 werd
Boekovskivrijgelaten,nadathija1szs-jarigevanwegezijn opm sitie tegen
hetSovjetregiem aldriejaarin œn kamp voordwangarbeid en tweeënœnh2fjaarin een psychiatrische inrichting vastgehouden was.
Deberekening van deSovjetgeheimem litieging nietop:men waserniet
in geslaagd de tegenstand van Boekovskite breken.Integendeel.Zonder

zich erom tebekommeren dathijzijn pasopnieuw verkregen vrijheid op
hetsm lzette,brachthijnietalleen zijn landgenoten op dehoogtevan het
1otvanmensen dieopm sitievoerden,maarbovendiengafhijaanœn buitenlandsemaatschappijin hetgeheim een televisie-interview.Geen wonder
dathetre#em op dezeuitdaging promptrogeerdeen Boekovskiin april
1971 kortweg opnieuw in een psychiatrische inrichting opsloot.

Hetisnietonmogelijk datdeofficiële Sovjetautoriteiten in hetfanatieke
optreden van Boekovskiten gunste van de geknevelde opm sitie œ n uiting
van echte waanzin zagen.M aar de sympal isanten m et Boekovskiwaren

œn anderemening toegedaan en zijontketenden overdehelewereld een
campagneom hem uitdepsychiatrischeinrichtingvrijtekrijgen.Hetresultaatdaarvan isgeweestdatmen Boekovskiinderdaad toerekeningsvatbaar
verklaarde,hem voorhetgerechtbrachten hem nu desteharderstrafte,nl.

mettweejaargevangenis,vijfjaarstrafkampenvijfjaarverbanning.Het
waseen vonnisdatdebd oeling had afte schrikken en de eventuele navolgers van Boekovskite waarschuwen.

H etprobleem pJa Boekoyski'
sprotest
Zonderhetpersoonlijkegetuigenisvan deze onverschrokken stdjdervoor
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derœ hten en de waardigheid van de menste willen kleineren,ligter toch

œnprobleem indemanierwaarophijgeprotesteerdhœft.Hijhœftnamelijkzonderhettewillen ook detegenstandersvandeSovjet-unie,diehet
helemaalnietom derœ hten van dem ensm aaralleen om politiekedoeleinden tedoen is,œn wam n in de handgegeven.AlshetgevalBoekovskiniet
tevensvooranucommunistischepropaganda tegebruiken wasgeweest,dan
zouden velen erzich nietzo voorhebben ingespannen.Toen ongeveer tien

jaargelHenmonnikenuithetPotsjajev-kloosterineen psychiatrischeinrichting werdengdnterneerd en Tbehandeld',kreeghun 1otin dewestelijke
perslangnietzoveelpubliciteit,wanthunlijden wasnietzo gemakkelijk in
politieke muntom te Zetten.Tragisch,maarwaar.
Voorhetregiem daarentegen vormdede anticomm unistischeperscampagne

ten gunstevan Boekovskislechtshetevidentebewijsdatdeoppositiezich
in degunstvan uitgesproken anticommunistischebewegingen in hetbuitenland mochtverheugen en erdoorondersteund werd;waarmee men de oppo-

sitietotstaatsvijandkonverklaren.DoordatBoekovskihetpropagandistische uithangbord van anti-sovjetkrachten isgeworden,heefthijbeslist
schade toegebrachtaan die groem n in de USSR die allang,m ettaaivolhouden en nietzonder succesnaar œ n liberalere houding toewerken.H et
gevaarbestaatnu datde inspanning van deze groepen geïdentificeerd gaat

worden metstaatsvijandelijke pogingen,waardoorhethele liberaliseringsprocestotstilstand zou worden gebracht.Hetprotestvan Boekovskibrengt

zo ongetwijfeld hetrisico mee,dathetuiteindelijkdezaak gaatschadendie
hetzou willen dienen.

M enigelezer>1bijeen dergelijkeredenering wellichtverontwaardigd vragen:<En de in psychiatrische klinieken opgesloten ld en van de oppositie
dan? M oetmen die tenhemelschreiende vertrapping van de rechten en de
waardigheid van de mensmaarstilzwijgend slikken?'Hetantwoord luidt:

nœn.M aarmen moeteen dergelijk protestnietzondermeergelijkstellen
metanticommunistische propaganda,omdathethieruiteindelijk namelijk
nietalleen om œncommunistischmechanismegaat.Dergelijk onrechtheeft
immers over de hele wereld plaats.
Deverdd igersvan œ n bestaande ordegaan normaalgesproken steedsvan
deveronderstelling uitdathun staatsbestelhetbeste isdatbereiktkan wor-

den(minstensvoorhenzelf).Eenveranderingvanhetbestaandebestelkomt
zulke mensen altijd a1swaanzin voor.En van de andere kant,omdatde
ijverigstevoorvechtersvan een verandering in debestaandemaatschappelijkeordemeestalmeteen zekerfanatismevoorhun ideeënvechten,wordt
deve= eende(ofwerkelijke)waanzinvan zulkeideeën ookgemakkelijkop
devoorvechterservan overgedragen.Ook wijstaan aan datgevaarbloot.
W ijbehoeven onsslechtsaftevragen,ofwijdiegenen diewein onseigen
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land totde categorie van de <omve- erpers'rekenen,beschouwen als hdden in deZn van Boekovskiof ze œnvoudig als dkrankzinnigen'afdoen.

Natuurlijk bestaaterditlevenspoteonderscheid,datwijdie mensen niet
simpelweg in psychiatrische klinieken opsluiten.
M aar de ervaringen uitdewereldgeschie enisleren ons,datde behod ers
van een bestaand bestelin toenemende mate harderreageren,naarmate ze

zich dooroppositietendensenbereigdvoelen.Lijkenrusten ordewerkelijk
bedreigd ofzijnzedatook,dan neemtderuimtedieerbestond voortolerantiemetangstaanjagendesnelheid af.

Sovjetangstvoordeoppositie
Ookbijdeleidingvan deSovjetstaatzijn erdelaatstetijd tekenenvan œn
toenemende onrustaan tewijan.Men ervaartmensen alsVladimirBoekovskials een bedreiging zowelvoorde binnenlandse a1s voor de buiten-

landsepolitiek.Deoorzaak daarvanligtin de Sovjet-unie zelf,waarzich
in brd e lagen van hetvolk œn Zenderogen toenemende geestvan kritiek

ontwikkelt.Amalrik,Sinjavski,Daniel,Jakir,Boekovski- om erslechts
enkelen te noemen - zijn hiervan demeestextreme vertegenwoordigers,
die echter,als men de kwestie in haar geheelbeschouwt,nadeel kunnen
berokkenen aan degoedezaak,omdatzedero ctieen derepressievan het

regiem vaakjuistuitlokken.
Hetiseen vandegrotesuccessen van hetSovjetregiem geweestdathetde
bevolking stee smeerontwikkelingen onde- ijsheeftgebracht.Detrend
naar industrialisering die door de communistische idx logie gdnspireerd
Nverd,heeftde Sovjetregering ertoe gedwongen ook œn daaraan beant-

woordendniveau van onderwijsen opvoeding tegeven.Hoemeerontwikkeling men de afzonderlijke burger bijbrachk des te meer verrijkte zich
natuurlijkhetkritisch denkvermogenvan ieer.DaarmeestaathetKremlin
voorhetprobleem dathetsuccesvanhunonde- ijsbeleidtegelijkhetbeleid
zelfvan deregering dreigttekritiseren.N smensen eenmaalbe/nnen te
denken,laten zezich nietm eerm etm ooie sloganspaaien.

DetekenendaarvoorzijnaanwijsbaaropdemeestuiteenlomndegebiMen.
Indeeconomiewordendepartijbonzen steH smeerdoortechnocratenvervangen.Geleerdendiehetre#em nietkan missen,verheffen openlijk en
ongestrafthun stem en roem n om liberalisering.In ditverband isvooralde

naam Zacharov bekend geworden.Ook beroemde schrijvers konden het
zich veroorloven œn groterevrijheid tebepleiten.AlexanderSolsjenitzynis
beslistgœn uitzondering.Zijn beschermer,dein dv.
ember1971gestorven
AlexanderTwardovski.wasin ditopzichtwaarschijnlijk veeleffœtievec
omdathijdriemaaldeStalinprijsen tweemaaldeLeninprijsgekregen had.
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W e mogen ook de intussen goed georganiseerde en sterk verbreide onder-

grond-literatuur in de USSR,de zogenaamde tsamisdat'(Zelfuitgeverij)
nietvergeten.Samisdatverspreidtnietalleenwerken diebijdeofficiëleuitgeversnietmogenverschijnen,maarook kritischecommentarenen namen
van vervolgden.

TerechtheefthetSovjetregiem angstvooreen verdereliberalisering.In dit
verband moetmen erook aandenken datdeUSSR alsstatenbond ongeveer
100 verschillende volkeren omvat.Ie ereliberaliseringdreigtbi
jnanoodza-

kelijk ookhetonderdruktenationalismebijdezevolkerenweernaarboven
tedoen komen,een verschi
jnseldatvooralin deOekrainezichtbaarisgeworden.Alsde heren in M oskou de teugelslaten vieren,riskeren ze niet

alleen hun eigen heerschappij,maarriskeren zeook een uiteenvallen van
hetreusachtigeSovjetrijk.
Opgrondvanditalleskanmenverwachten datdeSovjetstaatindenaaste
toekomstM proberenvrijheidsbewegingen opnieuw metgeweld indekiem
tesmoren.M aarop den duurza1hijdeontwikkeling,diehijzelfop gang
heeftgebracht,nietmeerkunnen tegenhouden.
IlaaronxDiogen mensen als Vladimir Boekovskinietuitsluitend a1s teken

voorhetrepressieve Sovjetregiem verstaan worden.Zijzijn veeleer œn
tekenvooreentoenemendeinnerlijkevrijwordingvan deSovjetburgervan
zijn ideologischebevoogding.

D e krankzinnige aap 11
D e bedreiging van hetleefm ilieu
H enk Jans

Pesticiden

ln mijn vorigartikelbenik blijven stilstaanbijhetgevaarvan demeststoffen.Nog m eer omstreden ishetgebruik van de pesticiden,de synthetische

bestrijdingsmiddelen die de mens inzettegen de belagersvan zijn landbouwgewassen,voornamelijk insekten en schimmels,en tegen ziekteverspreiders.

Zo gauw demensaan landbouw gaatdoen,komthijonvermijdelijk voor
problementestaandiehijzelfschept.Allenatuurlijkeœosystemendanken
hun stabiliteitaan de verscheidenheid van de sora en fauna,waardoorde
kringloop van dem aterieen de energie onderhouden wordt,zonderdatéén
soortZch explosiefkan ontwikkelen ten koste van alle andere.Gebeurtdat

toch,dan isdatslœhtseen tijdelijk engelokaliseerd fenomeen:de ongeremde ontwikkeling van één soortleidtimmers tothettotale verbruik van
haarvoedselen dustotzelfvernietiging.W orden nu grote opm rvlakten be-

stemd voormonoculturen (aanbouw van één typegewas),dan worden op

œnzijdigewijzedeontwikkelingsmogelijkheden bevorderd van de organismen dievan datgewaslevenofermeein competitietrHen (anderegewas-

senbijvoorbeeld,of<onkruiden',waartegendanherbicidenwordeningezet).
W ordternietsgedaan om deze concurrenten uitte schakelen,dan gaatde

ve- achteoogstnatuurlijk geheelofgd eeltelijk verloren.Voordezestrijd
nu werden steedsbetereen efficiënterechemischemiddelen ontwikkeld,die
men nietmeer zou willen of kunnen missen.
tstilaan werden de m agische toverm iddelen, de vogelverschrikkers, bediend
doorverm oeide slaven - de enige wapenstrouwensw aarover de m ensen in

hun strijd tegen deinsekten konden beschikken - vervangen doormeerdan
200 doeltreffende en zekere chem ische bestanddelen.D eze produkten hebben
de insektenoorlog in hetvoordeelvan de homo sapiens doen overhellen'.

Aldus Gregory,tegen wiens artikelin Le Courrierde l'Unesco ik me ook

devorigekeeralafzetteen diehier,in zijn literairenthousiasme,hetverjagen van(zaadetende)vogelsverwartmetdebestrijdingvaninsekten!Hoe
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ishetdanmogelijkdatnietiederœndezenoodzakelijkestrijd,zoalshijnu
gevoerd wordt.volld ig beaamt? Gregory hedtdaareen simpeleverklaring
voor:

<Op ditogenblikzi
jnbegaafdepolemisten,diedegevoeligesnaarbetokkelen en
rekenen op hetromantism een zelfshetm ysticism e,erin geslaagd veelm ensen,
metinbegrip van deofficiëlem iddens,teovertuigen datdepesticiden,en in het

bijzonderhetDDT,gevaarlijk zijn en zouden moeten worden verboden.In

tegenstellingtotwatinsommigerapyortenwordtbeweerd,hebbenderesidus
van debescherm ingsprodukten nognlem and,op welkem anierdan ook,kwaad
berokkend'.

Een dergelijke categorischeuitspraak kan in 1972 nietmeerworden aanvaard. Jean-pierre Ribaut,hoofd van de dienst voor het milieu en de
natuurreservesvan de Raad van Europa,merktterechtop datdeze taalin

deœrstejaren nadeontdekkingvanhetDDT (1948,NobelprijsPaulHermannM v er)niemand zouhebben verbaasd,maardatzenuop zijn minst
toch we1watvraagtekensoproept.tNiem and op geen enkele manier'moet
metde grootste stelligheid worden weersproken.W eliswaaris nog nergens

bewezen dathetDDT inhetindividuelemenselijkeorganismedeaanvaardbaar geachte tolerantie-grens heeft overschreven,behalve toch al in de

mod ermelk van sommigevrouwen in deUSA.Red sbewezen zijn œhter
deteratogeneeffecten (misvormingenvan hetembvo)van bepaaldeherbiciden zoalshet2-4-5 T en ziekten van nier-en zenuwstelsel,tewijten aan
kwikhoudendeschimmelbestrijders.VerderisaangetoonddatDDT alvoorkomtin deweefsels van pinguïnsin de Antarctica en van kinderen in de

dorpenvanThailand.Bijbepaaldediersoorten,dieaandetop vandevod selpiramide staan,zoals de roofvogels,heeft vergiftiging metDDT reeds
geleid totverminderde oftotale onvruchtbaarheid. Hetfotosynthetisch ver-

mogenvanzeealgenwerddoorkleinehoeveelhMenDDT totop25% teruggebracht.

Dezelijstvanbekendefeiten isnietvolledig,maartoch alindrukwekkend
genoeg om tot een zekere omzichtigheid aan te sporen.W anneer Gregory
nieteenseen beperking van hetm sticidengebruik * 1aanvaarden, lijktdât
veeleer een onverantwoorde stellingname:
<D epaniek diedoordeveralgem eendebeschuldigingen tegen D DT en deanderepesticiden veroorzaaktwordt,heeftreedstotoverhaaste m aatregelen geleid
die totdoelhebben hetgebruik ew an tebeperken'.

Hetoordeelvan deFAO enW HO A ereldgezondheidsorganisatie)waarop
hijzichberoept,isin feiteveelgenuanceerder.
<In deontwikkeldelanden heefide betwisting in verband metdeDDT niet
veelzin (d.w.z.de kritiek wordtaanvaard).Indien hetgebruik van DDT ver-
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dwijnt,dan ishetomdatveelschadelijkeinsekten weerstand bieden aan de
werkingewan,en omdatlansbetere,meerverfijndecontroleprocédésterbeschikking sta= '.

Eerlijc eidshalvemochterhierwe1opgewezenworden,datdewœrstandbieendeinsektenm pulatiesontstaan zijn omda hetgebruikvan DDT œn
selœtie in dieZn uitermatehœ ftbevorderd.En tevensdatmen op zoek is

gegaan naarmeervedijndecontroleprocédés,omdatdekritieknietuitsluitend uitderom antische ofmystieke hoek kwam !M aardeFAo-tekstgaat
verder:
<In de ontwikkelingslanden isdetoestand delicater...De ontwikkelingslanden

kunnen thansnietafzien van hetgebmikvan DDT,zelfsindienzij,in detoekomst,zullen kunnen genieten van denieuwebestrijdingsmethoden die in de

landen m etvergevorderde technologie worden uitgewerkt'.

Deze noodm ak wordt dus slxhts a1s œn voorlopige onvermij
delijkheid
beschouwd.

M etopztthebikœnlaatsteargumenttegenhet(ondeskundigofovermatig)
gl ruik van pesticiden nog nietvermeld:ditgebruik leidttotœ n grote en

versneldeverarming van deoorspronkelijkefaunaen sora in een bepaald
gebied.SteM smeer soorten worden zeldzaam,sterven uitofzi
jn red suitgeroeid.Vele mensen zullen ditargumentnieterg relevantvinden,omdat
hethier wellichtom een <esletisch'begrip van de natuur gaat ofom de
subjxtieve voorkeur van enkele zonderlingen.de <natuurliel ebberg'.Op
hetesthetisch aspectkom ik nog tetug,maarikwilernu alop wijzen dat
aan dezevoorkeurvoor Inatuurbehoud'nog heelwatandereaspecten vastzitten.

In de terminologie vanV.W esioff(Annden van hetThijmgenootschap,
dxember1970,pp.5-23)heefthetbehoud vanniettegeringeoppe>lakten oorspronkelijk natuurmilieu een M ucatieve functie,œn signaal- en
reseaoirfunctie en œ n regulerende functie,die de hele gemœ nschap aan-

belangen.De educatieve functie betreftnietop de eerste plaatshetgrote
publiek (voorwiewellichthetrecreatieveoverweegt),maarheeldebiologische wetenschap,die dezeom nluchqaboratoria nietkan m issen, m et nam e

voorde opleiding van de toekomstige œologen.De sîgnnnlfunctie wordt
waargenomendoordieorganismendievoorsommigeschadelijkeinvlod en

bijzondergevoeligzijn,zodatzijoptrd en a1suiterstnuttigeindicatorenvan
de verslechtering van hetleefmilieu.Beroemd ishetgevalvan de korstmossen,dieheelgevoelig ro geren op deluchtvea uiling en werden gebruiktom
de verschillende graden van vex iing in Belgisch Limburg in kaart te

brengen.De reservoîrfunctîe is nietminder belangrijk:in de fbehouden'
natuur kunnen ta1 van soorten voorkomen die voor de mens heel nuttig
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zouden kunnenzijn,alshijzemaarbeterkende.Een soortdieœnmaal
vernieigdis,zijnwevooraltijd kwijt.Vœlbetekenendisbijvoorbeeldwat
E.H.Grahnm van de SoilConseaation Service van deUSA schreef:EHet

iste betreuren,datwijvan deoorspronkelijkevegetatie (de prairie)zelfs
geen kleine gebid en hebben behouden'.Inderdaad,kon men deOOrSPrOn-

kelijkelevensgemeenschap diedaarbestond,nu nog bestuderen,dan zou
men beslistnormenvinden waaraanhetgM eeltelijk incultuurbrengen van
zo'n land moetbeantwoorden.Deverwaarlozing daarvan heeftgrote gebieden volkomen onbruikbaargemaakt.H etisreedsgebleken dathetreservoir
van wilde variëteiten van door de mens sinds lang veredelde planten en
dieren buitengewoon interessant genetisch m ateriaalbevatdatdoor kruising metonze cultuurvariëteiten de resistentietegen ziekten,de produktivi-

teitendeaanpassingaanbepaaldeklimaatconditiesopvoordeligewijzekan
bdnvloH en.De regulerendefunctie tenslotte berustop de diversiteitdie

inherentisaandenatuurlijkeplanten-endierenassociaties:op eenbepaalde
plaatsheeftzich uiteraard juistdie gemeenschap ontwikkeld diehetbest
aangepastisaan dattype van bodem,klim aaten waterhuishouding.Deze
œ osystemen (gemengdebossen,struwelen.houtwallen)zijn veelbeterbestand tegen plotselinge globale verstoringen van hetevenwicht.Door hun
grote inwendige stabiliteithebben zi
jeen regulerendeinvloed op dewaterhuishouding én op hetbiologisch evenwichtvanhetcultuurlandschap,waar-

aan ze bijvoorbeeld een grootaantalbiologische bestrijdersvan insekten
kunnen leveren.A1dezefunctieskunnen maarnaarbehoren worden uitge-

oefend doorhetbehoud van voldoende en voldoend gespreidenatuurlijke
milieusin hetcultuurlandschap.W ijmoeten dan ook protesteren tegen
bepaaldetzuiveringsmethoden'dieuitgemakzuchtsteedsmeeringangschijnen tevinden:om ontwateringsgrachten ofwegbermen <schoon'tehouden,
vindt men er niets beterop dan ze m et pesticiden dood te spuiten!Niet

eensdeautotoeristofdewandelaarheeftenigebaatbijdierossewegbermen en levenloze wateren.Nietalleen fpestcontrol'maardpesticidecontrol'
isdringend geboden.

Op één slakje uitGregory'sbetoog zou ik nog watzoutwillen strooien.
Gregory is onverdeeld enthousiast over de resultaten die Nederland en
Japan m ethun intensiefgebruik van landbouwchemicalia hebben bereikt.
Ondertussen isin Nd erland zoweldepubliekeopiniea1sdievan dewetenschapsmensen toch heel wat kritischer geworden.En wat Japan betreft:

indienditlandthanszijneigen bevolkingbehoorlijkkanvoden,dan isdit
md e tedanken aan hetfeitdathetsindsvele jaren,metbetwiste en betwistbaremiddelen,een vrijdrastischegeboortebeperkingspolitiek heeftgevoerd.En naarhet oordeelvan deskundigen heeftde milieuvervuiling in

bepaaldestreken van Japan degrensvan hetdragelijkealmerkelijk over-
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schrH en.Waarmeeik alleen maarwilzeggen dathetmenselijkeproblœm
van dvoldoende voedselvooriedereen'nietallœn metlandbouwtœhnieken
opgelostkan worden.

Synthetischeyoedingsstojfen,geneesmiddelen,kunststoyen
Aangezien de natuur,ondanksde grote verscheidenheid van haarprodukten,nietallestoffen levertwaaronzegespecialiseerdebehoeften om vragen,
is de mens overgegaan totde synthese van stoffen die in de natuur niet

gegeven zijn.
Op hetgebied pca de voeding probeertmen hetdelicaatste probleem - de
proteïneproduktie - ook langs synthetische weg op te lossen.Niet alleen
werden red s door selectie maïsvariëteiten met œ n hoger protdnegehalte

(lysine) verkregen,maarmen is er ook in geslaagd,synthetisch bereide
aminozuren (debouwstenen van alleprotdnen)aan hetveevoHertoete

voegen,zodathetrendementvandezeproteïneproduktievoordemenselijke
consumptiemerkelijkwerd verhoogd.Deproduktievangistuitpetroleum
(nietgeschiktvoormenselijkevoeding,maarwe1voorgeconcentreerd veevoeder)werdreH smetsuccesgerealiseerd.Gregory,diealdezefeiten vermeldt,verwacht daarvan een hele omwenteling in de voedingsgewoonten
van de mens:

<Defotosynthese,dieenkelemiljoenenjaren oudis,heefteenplantaardigleven

v
erwerkt,datvervolgensaan deoorsprong1a!van deyetrolellm.Depetroleumchem ie stelt deze gefossiliseerde zonne-energle thans ln staat,voor de voeding
van de huidige mens, in com petitie te treden m et de fotosynthese-produkten
bekom en in onze hoeven'.

Hierbijmoetentocheenpaarkritischekanttekeningen wordengeplaatst.De
fotosm these iseen continu proces,datdoorgaatzolangwijoverdezonneenergiekunnen beschikken en hetplantenleven in stand houden.Defossiele
brandstoffen ofdesgevallend voedingsstoffen zijn eenm aligeprodukten van

een lang geologisch verleden,diewijin een razend sneltempo verbruiken
endiedan eenvoudigôp zijn.Voordeener#evoorzieninghebben wijreM s
demogelijkevervangingdooratoomener/e ontdekt,maarvooreen continuevoedselvoorzieningzijn wijnog sted sop defotosyntheseaangewezen.
Onzewereld moeteen wereld blijven waarin fotosyntheseop grote schaal
mogelijk blijft.
Vervolgensblijkteen verdoorgedrevenkunstmatigevod ingnietalleen de
smaakmaarook dekwaliteitvanhetvoormenselijkeconsumpuebestemde
eindprodukttebeïnvloH en.Ookhierisdusomzichugheidgeboden.ErZjn
futurologen dieeen welhaastonbeperkte voM selproduktie mogelijkachten,
op voo- aardedatzevolledig synthetisch gebeurten datallethansbestaan-
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de fomwegen'worden vermeden.Naarmijn gevoelwordtdemensin dit
soortbeschouwingen toch we1ietste veelgereduceerd totœn protdne-slikkende machine.De astronauten,die œn paarweken lang volmaaktsynthe-

tisch voedselteverorberen kregen,waren wâtblijtoen ze eindelijk weer
eens normaalkonden eten.Zodra de m ens een zeker welvaartspeil heeft

bereikt,blijkthijheelwatbelangtehechten aandesmaakendeafwisseling
vanzijnvod sel:debekendeprotestenininternaten engevangenissentegen
hetvod selregimezijnbeslistnietaltijdgerichttegenhettegeringeprotdnegehaltevan hun voeding!Depsychologischefactoren van demenselijke
vod ing hebben toch ook ietsmethetwelzijnen dekwaliteitvan hetleven
te maken.
Gregory overweegttenslottedemogelijkheid van een veralgemeendeoverproduktieoverdehelewereld,dank zijdemodernetechnieken.M aardeze

oplossingraaktdekern van hetprobleem niet.Ondertussen zullen wijin
staatzijn,xdank zijdetechnieken van sterilisatie,koeling en kryogenisatie
van devoedingsmiddelen deze overproduktie volmaaktte stockeren'!Dat
dcetechnieken ook hun nuthebben,zalniemand betwisten,m aarde oplossing van ditprobleem kan alleen komen van een fundamentele herziening
van deproduktie-en distributieverhoudingen op wereldschaal.
Veelminderbetwistisdeenormevooruitgang diedemodernegeneeskunde

heeftgeboekt,dankzijdesynthetischemîddelenvx prevenffeveencuratieve
= r#.Het ware onbegonnen werk de resultaten op te sommen die m et

behulp van de sulfamiden,de antibiotica,de pijnstillende middelen enz.
werden bereikt.M iljoenenmensenlevenswerden gered,veleziekten geheel
ofgdeeltelijk uitgeschakeld,delevensduurverlengd,de kwaliteitvan het
leven verbeterd.Hetisdan ook begrijpeli
jk datGregoryoverdezetriomfen
uitweidt,in een gerechtvaardigde reactie tegen hen diede scheikunde voor

Mle onheilverantwoordelijk willen stellen.Omdatdebalanszo positiefis,
veroorloofthijzich zelfseen (enige)kritischeopmerking,naaraanleiding
vandeontdekkingvandehydrazinderivaten (en verwantestoffen),diede
behandeling van geestesstoornissen,<stress'en neurosen mogelijk maken.
H etishem nietonbekend tdatvolgens som mige wetenschapsmensen het

mogelijk moetzijnindividuen en volledigegemeenschapm n tecontroleren,
zelfs in het geheim , zonder dat de slachtoffers er zich rekenschap van

geven'.Hijnoemtditeen fschrikwekkend aspect':hiermaaktdechemicus
zichdustochzorgen,en terecht,om hetmisbruikdatvanzijnontdekkingen
kan worden gem aakt!
De efficiëntie en de uitbreiding van de faa aceutica roeptnog een reeks

andereproblemenopdievoorhet(biologisch)welzijnvandemensheidvan
belangzijn.Heteersteishetproblœm van deniet-bd oelde en niet-voorzieneneveneffeden van hetgeneesmiddel.Ditiseen hoofdprobleem van de
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farmaceuische wetenschap zelf,waaraan deze uiteraard steeds veelaandachtheeftbesteed.DeSoftenonkwestieligtnogin eeniM ersgeheugen.Een
tweM e probleem betrefthetondeskundig en overdreven verbruik van far-

maceutica.Demanierwaaropwijonsleven organiseren ofdulden dathet
georganiseerd Nvordt,brengt een voortdurende overlast mee, die we dan
metallerleipillen willen verlichten,zonderdatde echte oorzaak van onze

beschavingsziekten wordtaangepakt.Hetderde probleem istegelijk complexer én globaler:hetbetreftzowelde kwantiteita1s de kwaliteitvan de

nieuwe menselijke populatie die aan de geneesmiddelen haar bestaan te
danken heeft.M en kan erdewetenschapsmensen moeilijk een verwijtvan
maken,datzijeringeslaagd zijn op spedaculairewijzedekindersterftein
deontwikkelingslanden tedoenafnemen.Tochkunnen ook zijnietverhinderen datdaardooreen versnelde bevolkingstoenam e isontstaan, die nieu-

we,vaak onoverkoombare problemen doet rijzen.Terecht merkt Clive
W ood op datwijtelangalleen maarœn tdeath control'hebben toegepast,
te- ijlnublijktdathetleven zelf,wilhetmenswaardigzijn,ook Sgecontroleerd'moetworden.M aar ook in de hoogontwikkelde landen isdoor de

efficiënteziektebestrijding een nieuw eugenetisch probleem ontstaan:sommigeerfelijkeziektennemen inhetgeheelvandemenselijkepopulatieweer
toe,omdatde dragers ervan nu lang genoeg leven om de ziekte aan hun
nakomelingen doortegeven.Zoisbi
jvoorbœldhetaantaldiabetespatiënten
in Duitsland,sindsdeoorlog,altien maalgrotergeworden. tKanker,storingen van debloH somloop en hartziekten kunnen m etsuccesde middeleeuw-

seplagengaanvervangen,alishetziekteverloopminderdramatisch enzijn
demogelijkheden van degeneeskundigebehandelingbetera1stoen'(Kaufmann,DieMenschenmacher,1964).Hiermee worden heeldelicateproblemengesteld,diedewaardeen devrijheidvandemenselijkepersoonkunnen
raken.De foplossingen'die door de eugeneticiwerden voorgesteld, gaan

van devrijwilligeverzaking aan nakomelingschap totdeverplichte sterilisatie.M aarhetkan nietworden ontkend dathetziektepeilin een m enselijkem pulatiezoopgevoerd kan worden,dathetdedraagkrachten de leefbaarheid van die samenleving te boven gaat.

Gregoryheeftgelijkwanneerhijbeweertdatêdekunststoffen deenigenieuwetechnologievan detwintigsteeeuw zijn dieeen fundamenteleindustrie
is geworden'.W atdeze synthetische stoffen (weefsels en plastiek in de
ruimstezin)aannieuwemogelijkheden hebbenopgeleverd voordeklM ing,
hetwoon-en hethuishoudelijk comfort.grenstaan hetongeloosijke.De
ontwikkeling van de electronica ten dienste van de informatieen de infor-

matieverwerking (radio,televisie,computers,telecommunicatie)heeftaan
onze samenleving een nieuwedimensietoegevoegd.Ditbetekentœ hterniet
datdeze evolutie aan allekritiek ontsnapt.S- ialisten van deNASA heb-
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ben red sgeklaagd overhetfepee!aan informatie:œn paarsatellieten hebben honderdduizenden foto's gemaaktdiewaarschijnli
jk nogjaren gestoc-

keerd zullen li% en,omdaternietgenoegtijd en personeelisom zeteanalyseren! De nieuwe technische mogeli
jkheden zijn zo uitgebreid,dat ze
gemakkelijk aan nuttelozeofschadelijketoepassingen kunnenworden verspild.Enwijmogennietvergetendathetdemoderneplasticstoffenzijn die
doorhunbestendigengiftigkaraktereenuiterstbedenkelijkedimensieaan
hetafvalprobleem hebben toegevoegd.
Eens zullen de kunststoffen onsin staatstellen,zegtGregory,ons zo van
de buitenwereld af te zonderen,datwe van zuivere lucht en stilte zullen
kunnen genieten zolang webinnen bli
jven en de ramen m tdicht gesloten
houden.<Devoorwaarden die zullen toelaten œ n ideale klimatisering,zui-

vereluchten stilte te realiseren,liggen lans (voor iedereen)in hetver-

schiet'.Ongetwijfeld ishetbelangrijk datin onzewooncultuurnog betere
isolatievoorwaarden worden gerealiseerd,maardestri
jd tegen deluchtverontreinigingen degeluidshinderheefttoch ruimereambities,zou ik denken.

DemensleeftnietvJabrood alleen
Ik zou nog even terug willen komen op de esthetische dimensie van het

menselijkeleefmilieu,diezowelhetcultuur-alshetnatuurlandschapbetreft.
Nietiedereen za1deze dimensie alseen fundamentele menselijke behoefte
weerhouden.In een televisiegesprek metGodfried Bomansherhaalde M arnix Gysen nog m aar eensdatvoor hem hetlandschap <nietsanders isdan

de afstand tussen twee steden'.Ik blijf evenwelovertuigd datvooreen,
naarik hoop dem ocratische meerderheid van dem ensen,ook deze esthetischebehoefteheelreëelis.Alswe dedichtersen kunstenaarsuitdeminder
welvarendelanden mogen geloven,heeftdemensookdaarwe1degeli
jk oog
voordeonvea angbarewaardevan deschoonhei
d vanzijnland.Hetbelang

van het(natuur-llandschap voorde geestelijke gezondheid van de mens,
zou ikmetéén enkelvoorbeeldwillenillustreren.W ijzijn in onzewesterse
wereld sindsveleeeuwenvertrouwdmetœnopmerkelijkfenomeenvanhet
monastiekeleven,datbijdemodernebezoekerzelfsergernisofschampere
uitlatingenwekt:deabdijen en kloosters,waarin mannen en vrouwen zich
terugtrekken om een gestreng leven te leiden,liggen meestalin œ n prachtig
landschap!Deexpliciete motivatiewasddevluchtuitdewereld',hetopzoeken van de eenzaamheid verweg van een wereld waaraan de anderen hun

voorkeurgaven.Een bijkomendemotivatiewashetzoeken van God in de
schepping zoalsdie,in hun opvatting,nog rechtstreeks uit zijn handen
kwam.M aarhetkomtmijvoordatdezemensen,wellichtonbewust,tevens
een essentiëleconditiehadden ontdektvoorhun geestelijk evenwicht,iets
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datzijinhun strengeeenznamheid nietkonden missen.Toen later,om nog
<volm aakter'televen,zoweldehandenarbeid alshetconictm etdenatuur

alsovertolligebv astoverboord werd geworm n,werd naarmijngevoeldit
geestelijkevenwichtterdegegecompromitteerd.Datdemoderne,opgejaagde stM eling lansditleven in de natuuralseen ongehoordeluxebenijdt
(zonderhetintegraaltewillenovernemen),bewijstnietdathetfundnmenteleinzichtverkeerd wasofis:sommigen ontdekten daarin zelfsœn nieuwe

socialefunctie van deze abdijgebid en in onze >menleving.W aarmee ik
alleen maarwilzeggen dathetestheusch belu gvan hetlandschap œ n diepere dimensie heeftdan een louter toeristische.Die mag en m oet er ook

zijn,maardeervaringheeftgeleerddatwijoponzehoedemoetenzijnvoor
toeristische valorisatiesvan hetlandschap:2 te vaak hebben zevernietigd
watze probeerden ofbeweerden te valoriseren.Ook hetlandschap is œ n

edgoed waarmeewijnietéllesmogen doen watwetechnisch kunnen.Niet
allœn de geluidshinder,ook degezichtshinderbedreigthetmenseli
jk wel@*
Z1Jn.

M enzou mekunnen verwijtendatinmijn polemiekmetGregoryweinigof
gœn maatschappijkritische beschouwingen aan bod zijn gekomen. Stof
daaaoorziterbeslistin.Alsanderen,die meerbevoegd zijn dan ik,het
probleem van diekantaanpakken,hoop ik datzijhun betoog nietontkrachten door onkunde betreffende de vele basisgegevens die ik Mereven

heb aangeraakt.Trouwensookinwetenschappdijkekringenisaleenmaatschappijkritisch antwoord in de maak.Hetrapm rtdatvoorde OECD
(OrganisatievoorEconomische Samenwerking en Ontwikkeling)onderde
leiding van H arvey Brooksvan H arvard werd opgesteld,liegt er niet om.
Hetgaatuitvan hetfundamenteleinzicht,<datvele aspecten van deontwikkelde landen een toestand benaderen die beschreven kan worden a1s de
voorloper van deverzadiging,in deze zin datvele dingen nietveelverder

meerkùnnen groeien,zonderop vrijfundamentelelimieten testoten.Indicaties van verzadiging zijn ree s voorhanden in de totale populatie,de
milieubezod eling,de omvang van desteden en van hetvervoer...In œ n

samenlevingdiedelaatstedriehonderd jaargewend wasgeraaktaan groei
op alle gebie en,is ditietsvolkomen nieuws'.Hetrapm rtconstateertdat
eraleen verschuiving aan de gang isvan louterprivé naarpublieke <god eren'a1sopvod ing,gezondheidszorg,zuiverwateren zuiverelucht,parken,

rœreatievoorzieningen,huisvesting en publiek vewoer.W elnu,het blijkt
fdatde produktiviteit in haastaldeze gebid en ten achter bleefbij de
produktiviteitvan kapitaalen verbruiksgoe eren voor de privé-markt'.

Hetrapm rtwenstzelfsuitdrukkelijk hetfeiterkend te zien dat<degroei,
zoalshijnu allœn doorde marktwordtbepaald,nietautomatisch garan-
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deert dat de bestaande hulpbronnen op de beste manier worden aange-

wend'.En nog duidelijkerklinkthetvoorbehoud tegen hetinvoeren van
nieuwetœhnieken:dDenadrukop hetmilieubeheerkan eeneisworden (bij
hetinvoerenvaneennieuwetechnologie)totmeerfundamenteelen voorafgaand onderzoek overde weerslag ervan op hetmilieu.Inderdaad,om de
neveneffecten te kunnen voorzien,is er œ n fundamentelerbegrip van de

zaak nodig,dan allœn maardedemonstratiedathettechnisch mogelijk is
en datercommercieelbeloften in zitten'.En nogmaatschappijkritischeris
deoverwegingdatfwijzigingen indekwaliteitvanhetleven slœhtsmogelijk
zullen zijn ten kostevan anderevormen van consumptie,vermoMelijkbij
de meestwelvarende klassen van de samenleving'.

Hetrapportve= oM twe1datveleaanbevelingenenopmerkingenbijvelen
nogalhardzullenaankomen.Endaarom heefthetereenmijnsinzienszeer
ernstige waarschuwing aan toegevoegd:

<Dewereldwijdecultuurvaneen geïnstrueerdejeugd,diezeerbegaan ismetde
ecologischeperspectieven en diein toenem endem ate anti-m aterialistisch,egalitarisch,anti-m eritocratisch en anti-bureaucratisch is ingesteld, zou we1 eens
antirationeleopvattingen kunnen gaan huldigen.H aarinvloedzou alin devolgende decade veelgroter kunnen worden dan wat onze huidige extrapolaties
suggereren. Vooral dan indien de bestaande methoden er niet in slagen een
wezenlijkeverbetering totstand tebrengen.D itfalen zou een reactie tegen de

wetenschapzelfkunnenuitlokkenendewetenschappelijkevooruitgangzodanig
belem meren,datde wereld de nodige intellectuele instrumenten m ist om de

complexiteit,diezijzelfgeschapen heeft,nog aan tekunnen'.

Hetstemtwe1enigszinsweemoedigdatreedsmeerdan honderd jaargeleden de pioniervan deecologischewetenschap,G.P.M arsh,in zijn goM
gedocumenteerdeM ancn# Nature(1863)zo nadrukkelijkgewezen had op
<de gevaren van onvoorzichtigheid en de noodzaak van oplettendheid bij
allewerkzaamhedendievangroteinvloedzijnop denatuurlijkegesteldheid
van de organischeen anorganischewereld'.Pasnadatdemensaan de reeds

bestaande woestijnen er nog enkele van eigen maakselhad toegevoegd,
werd de profetische waarschuwing erkend fdat de menszowel kwalitatief
a1skwantitatief een macht isvan een hogere orde dan enige andere vorm
van levend wezen dat evenalshi
jaanzitaan de disvan een overvloedige

natuur'.Overvlodigbetekentnietonuitputtelijk.Hetbiolo#sch wezen,dat
zich homo sapiensheeftgenoemd,moetzijn omvangrijkescientiainderdaad
in een sapientia onderbrengen.W etenschap moetwijsheidworden.

Erik van G odfried Bom ans
PaulClaes

eHommelsop twee benen'.
Plato,StaatW II,552c.

Dit is œ n analyse van GodfriH Bomans'boek Erik'.Een aantal teksttheoretische begrippen,vnl.uitde Franse structuralistische schoolz,zullen

gebruiktworden voorœn dubbelebenadering.M eteen eersteleduurblijf
ik geheelbinnen de tekst.Hetiseen poging om hetgecompliceerde taalverloop datditboek is,tot een œ nvoudige grondstructuur terug te brengen.

Een tweH electuuroverstijgtditniveau.Detekstwordtdaarbestudeerda1s
œ n vorm van taalgebruik.De eerste benadering noem ik semantisch,de
tweH e semiologisch.

Sem antische analyse
Lectuuren tekstanalysehebben m eermetelkaartemaken dan op heteerste

gezichtlijkt.Wieœn tekstin zich heeftopgenomen,vathem alsœn eenheid.D.w.z.dathijeenhoogstingewikkeldeopeenvolgingvan syntactische
relaties(zinnen)in min ofmeerbewustematetoteen simpelegrondstruc-

tuurheeftherleid.Hetbewijsdaarvoorisdatdelezergœn enkelevan de
afzonderlijkezinnen hoeftteonthouden om deheletekstin eigenwoorden
weertegeven.Eentekstanalyseiseendergelijkeweergave.Zijonderscheidt
Zch van delectuurdoorhaarexplicieten methodisch karakter.

Hetexpliciterenvanhetlezend begrijm n vereisteenwetenschappelijketaal,
diesamenhangend isen aangepastaan haarobject.Een tekstanalysemoet
linguïstisch gefundeerd zijn.Dewetenschapmlijkebeschrijving vereisteen
m ethodischeaanpak:de tekstwordtconsm uentaan rd uctie-en structure-

ringsprocessenonderworpen tothija1seen eenheidvanbetekenisverschijnt.
De wetenschappelijke discipline die zich bezighoudtmetde betekenissam enhang van teksten is de tekstsemantiek.Voorde volgendeuiteenzetting

doeik voomamelijk œn beroep op detheorievan deFranselinguïstA.J.
Greimas3.
1lk gebruik de bekendepocketuitgave:G.Bom ans,Erik //hetklein insectenboek.
Prism a-boeken 35: 1971, 32ste druk.

2 Zie hiervoor mljn bespreking van T.A.vanDijk,Moderne literatuurteorie,Van
Gennep,Amsterdâm,1971,in Streven,maart 1972,pp.585-588.
3 A.J.Greimas,Sém antique structurale,Paris,1966.
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M ijn hym leseisdathetverhaalvan Erik slechts œn middelis om bepaalde sem antische tegenstellingen aan hetlicht te brengen.De intrige is
overigensvan een zeldzame eenvoud:eenjongetjevalti
nslaap,beleeftœn
heleboellotgevallen in œn im aginaire insektenwereld en ontwaaktweer in
de m ensenwereld.Uit deze korte samenvatting (in feite een semantische
rH uctie)blijktdatereen correspondentie bestaat tussen het situatie- en

bewustzijnsverloop van hetverhaal.Beidepassen in een drieldig schema
waarvan hetderde stadium een wederopneming van het eerste is:

SITU ATIE

mensenwereld

insektenwereld

mensenwereld

BEW USTZIJN

realiteit

droom

realiteit

M aardeonderlinge verhouding van de verschillende stadia kan nog nauwkeurigerworden weergegeven.
1. Stellen we eerst de relatie mensenwereld -insektenwereld aan de orde.
M (mensenwereld)kan hetgeheelvan betekenisinhouden aanduiden die
gekenmerkt worden door de categorie <menselijk' (b.
v.Erik,verstand,
spreken,liefhebben,adel),I (insektenwereld)hetgeheelvan betekenisin-

houden die gekenmerktworden door de categorie tdierlijk'(b.v.insekt,
instinct,voelspriet,tjirm n).Deverhoudingtussen M en1instadium 1kan
linguïstisch weergegevenwordendooreenbreukstreep tussenbeide:M# (of
M
T ). Beide semantische werelden (dierenwereld en mensenwereld) staan
hier in een relatie van niet-gelijkheid (disjunctie,contiguïteit) tegenover
elkaar.

Indetekstwordtditzo uitgH ruktdatErik(alsvertegenwoordigervanM )
deinsekten (alsvertegenwoordigersvan1)aanhetbestuderen isin Ssolms'
BeknopteNatuurlijkeHistorie'.Hetgaathierom œn subject-objectverhouding:tussen een wetenschappelijk onderzoeker en hetvoorwerp van zijn
studie.De scheiding tussen M en Iis volledig,te meerdaarhetinsektniet

a1seenlevend proefdierverschijnt,maargeobjxtiveerd istotkennisobject
in een leerboek.

Dezeverhoudingverandertogenblikkelijk instadium 2.Daarzijn deinsekten springlevende wezensgeworden die op voetvan gelijkheid metErik
kunnen omgaan.W atisergebeurd?

Erik isin hetschilderij<W ollewei'doorgd rongen en zo in dewereld van
deinsekten beland.Een menselijk elementisin hetdierlijk universllm terechtgekomen.Parallelhiermeeblijktdefaunamenselijketrekken tehebbenaangenomen.Voorbeeldenhiervanzijnlegio.Uithoofdstuk2 citeerik:
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IF/n vleugelsop,meneer vJa Vliesvleugel
sprak de wesp,tœn âJJl#dhi
keek JlwJfopgeruimder.meneervan Vlîesvleugel,zf
/a voorhr fd /r/nsenk zf/n addlîjke vleugels.Hetprocd ébestaaterin datrespœtieve elementen van M en I syntactisch worden verbonden.Ditisin een norm ale
tekstuitden boze.Daarkunnen woorden metelkaarslechtsin een syntactischerelatietredenalszijbeidetothetzelfdebetekenisl'niversum behoren;
<de man sprak'isgrammaticaalcorrœ t,$de wesp sprak'isonregelmatig.

Deze linguïstischebijzonderheid volstaatom Bomans'taalgebruik in stadium 2 symbolisch tenoemen.Van sm boliek isnamelijk sprake in een
teksttgedeelte)waardisjuncte (toteen anderebetekeniswereld behorende)
termenmetelkaarve= engdworden.In Gezellesgd ichtfEgosos'bijvoorbeeldtreedtœnsyncretismeop vante= enuitdemenselijkeenplantaardigesfeer.(Ditvoorbeeld toontaandatœn dergelijkeve= engingnietnoodzakelijk hetkomischeeffectheeftdatzebijBomanssorteert.W aarschijnlijk ontstaatditdooreen sterke incongruentie (ongerijmdheid)tussen de
metelkaarverbonden elementen).
Vergelijken westadium 1en 2,dan valtopdatZch een transformatieinde
relatietussen M enIheeftvoorgd aan:M 5 > M + 1.Scheiding (disjunctie)isVerbinding (conjunctie)geworden.
M erkwaardig isdatdeze vermenging van menselijke en dierlijke trekken
ZichnietuitstrekttotErikzelf.Diewordtwe1kleiner,maarbehoudtalzijn
menselijkekenmerken.Hetlijkteroverigensop dathetde aanwezigheid
van Erikisdiedetransformatiebewerkt.Zolanghijzich buitenhetschilderijbevindt,zijndeinsektengewone(geschilderde)diertjes,zodrahijerbinnendringt,veranderenzeinmenn ezens.Enzozijnwedefunctievan Erik
in hetverhaalop hetspoorgekomen.HijtreM top a1sœn soortindicator
diebepaaldebetekenistegenstellingen in detekstaan hetlichtbrengt.
De ro1van Erik wordtnog gepreciseerd in stadium 3 van hetverhaal.Na

hetontwaken vandejongen wordtdeverhoudingvan stadium 1schijnbaar
hersteld.Solmsenjuffrouw Schönberghouden weerdescheiding voortussen M en 1,tussen de wetenschap en haarobject.In ditstadium ontdekt
Erik echterhetsm bolisch karaktervan stadium 2:dsoms,a1shijonder
zekeremensen vertoeft,kan hijnietnalatenaanbepaaldekleineinsecten te
denken'(185).Op diemanierwordtErik eigenlijk een inhetverhaalingebouwdeinterpretator,diezegthoedetekstmoetworden gelezen.

2. Bekijkenwijnu hetbewustzijnsverloop.Ook op ditniveauvaltdetekst
in driedelen uiteen,dieik grofheb aangd uid a1srealiteit-droom -realiteit.
H etgaathierom de manierwaarop Erik desituatiebeleeft,fleest'.
Opmerkenswaard isdatdescheidingtussen stadium 1en 2voorhetbewust-

zijnsverloopopeenandermomentvaltdanvoorhetsituatieverloop.Erik is
alœn tijd aan hetdromen véôrhijde lijstvan hetschilderij<W ollewei'
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overschrijdt.Deovergangtussenrealiteiten droom wordtverdoezeld door
œn innerlijkemonoloog,waarin Erik zich in slaap vallend verbeeldt hoe
hetzou zijn indeinsektenwereld televen,waarop plotseling hetim aginaire
gelach van hetportretvan grootvaderPinksterblom weerklinkt.

Ook hierishetmogelijk metzuiverlingdstischemiddelen eenonderscheid
te maken tussen beide stadia.De semantische relatiedie we op ditniveau
onderogen moeten nemen,isdie tussen werkelij
kheid en verbeelding.Tot

hetwerkelijkheidsuniversum (W)behoren allebetekenisinhouden diedoor
de categoriedreëel'worden gekenmerkt(b.v.mens,leven),tothetverbeeldingsuniversum (V)alle betekenisinhouden die doordecategorie tfictief'
gekenmerktworden (b.v.dromen,afbeelding).

In stadium 1behoortallestotW ,behalvehetschilderijtW ollewei'.Deuitvoerigbeschreven afbeelding daarop isnatuurlijk fictief,maaktgœn deel
uitvan de r&le wereld.De relatie tussen W en V isdie van disjunctie
(WP .
Sartresstudieoverdeverbeeldingkan zulksverduidelijken4.Hetzien naar
reële dingen gebeurtmeteen waarnemend bewustzijn (conscienceréalisante),hetzien van afbeeldingen meteen verbeeldend bewustzijn (conscience
imagmnte).Hetzien van een afbeelding a1safbeeldingvraagtduseen anderekijk (cf.hetplotselingedzien'van figuren in hetbehang).
Belangrijk isSartresvaststelling daterin ditopzichtgeen verschilbestaat
tussen gewone afbeeldingen (een schilderi
j)enmentalebeelden(eendroom).
Ditverklaarthoedeze in Erik voorelkaarworden gebruikt.W anneerErik

wi1binnendringenindeverbeeldingswereld vanhetschilderij,belandthijin
dievan dedroom .Een eerstegevolgdaarvan isechterdatdefamilieportret-

ten (afbeeldingen dus)aanhetlevengaan.PasdaarnakomtErikterechtin
EW ollewei'.

In feiteisdezedubbeleovergang structureelovertollig.Ditblijktwanneer
Erik zonderovergang van deinsektenwereld in de realiteitterugkomtzonder eersthetkadervan <W ollewei'te passeren.De portrettenpassage zou
geschraptkunnen worden zonderdaterietsvan de semantische boodschap
van de tekstverloren ging.De functie ervan isdie van hetsyllogism e:alle
afbeeldingen leven; W ollewei is een afbeelding; dus W ollewei leeft. ln

grootmoeders woorden:dAlles leeft,kleine jongen,men moethetalleen
wetentezien.Kijkmaareensnaardatgroteschilderijdaar,metdieschapen
in deweide...'(33).
Eriksdroom (stadium 2)iseen mengselvanwerkelijkheid enverbeelding;
reëel bestaande elementen worden in fictieve samenhangen gebruikt. Zo

wordtaanafbeeldingen(elementenvanV)hetkenmerklevend (elementvan
4 J.-P.Sartre,L'imagînaire,1940 (Ned.vert.Hetimaginaire,M eppel,1969).
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W )toegeschreven.Typerend is,datœn m rtrettegelijk a1safbeelding van
grootmoHerPinksterblom en alseen platstuk kartonverschijnt.
Binnen hetschilderijgaatdevermen/ng verder.De afgebeeldefauna en
floraworden wérkelijk,en Erik treftero.m.œn rœkswoningen aan,compleetmethuisraad en paraplubak.Droompsycholo#sch fijnevoorbeelden
van vermenging zijn devolgende:Erik moetbijdeVliesvleugelsdtoevallig'
hetenigelid jesm len dathijkent;hetboekvan dehommelisdatvan zijn
vadersboekenkast;despreukvandedoegraverisdievanhetbekertjevan
Henk Sjollema;dediscussiesoverSolms.
Zoalsbijhetsituatieverloop wijstdevermen#ngvan elementen uitdiverse
betekeniswerelden (W + V)op hetsymbolisch karaktervan dittekstgedeelte.In stadium 3 wordtechter de vroegere verhouding hersteld:<zelfs

grootmod erscheen hem nietmeerteherkennen en bleefonbeweeglijk op
haarstoeltjezitten'(183).
Hetisnu mogelijk hetsituatie-en bewustzijnsverloop schematisch voorte
stellen:
3

SITUATIE

M +I

M /I

BEW USTZIJN

M /I

W /V
disjunctie

conjunctie

disjunctie

De parallelleindeling toontaan datertussen hetsituatie-en bewustzijnsverloopvanhetverhaaleengelijkaardigheidsrelatie(similariteit)bestaat,die
linguïsusch genoteerd kan worden alsc . Zo betekent -M P--W dat(jn
I
V
stadium 1)dedisjunctie tussen mensenwereld en insektenwereld overeenstemtmetdedisjunctietussenwerkelijkheid en verbeelding.
.

3. Bovenstaande analyse van de tekstisonvoldoende om het verhaalals
geheelte vatten.De analyse onthuldeimm ershetbestaan van œn symbolisch niveau,œn tmetatekst',die weop Zjnbeurtdi
enenteonie en.
De symbolische interpretaie van de tekststeltdatmensen en insekten ge-

lijktwlaardigzijn,evenalsdewerkelijkheidenhetschilderij(ofdedroom)
datzijn.Geformaliseerd:M
- r M + I .Erikfungeert,zoalsgezegd,alsde
W

.

W +V

interpretatorvan dezesymbolischemetatekst.Deeigenli
jketoedrachtwordt

dejongen echterpasop heteindeduidelijk.Verhaaltechnisch gezien isde
geleidelijke onthulling van hetdubbeleniveau van de teksteen eenheidbrengende spanningsfactor.Hetverhaalverlooptals œn bewustwordings-

proces(voorErik éndelezer)vanniet-wetennaarweten.
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In stadium 2 legtErik zelfenkele malen het verband tussen insekten-en

mensenwereld:heteetmaalbijdevan Vliesvleugelsdoethem denken aan
hetdeenvoudighapje'voorministerPopeling,devlinderliefdeaandesentimenteleavonturen van zijnbroer.Toch achthijzich a1smensververheven
boven de insekten en de consequentie van een scu der a1s God van het

schilderijschrikthem af.Heteigenlijke inzicht breektpasin de laatste
alinea van detekstdoor.Driemaalwordtin detekstde gelijkenistussen
werkelijkheid en schilderijonderstreept:in hetmotto,in degelijkstelling
tussen de geboorteen deaankom stvan Erik in dW ollewei'en in de eindzin:

dvaartallen wel,houdtallen delijstin hetoog,- en bekommertu nietté
zeerom honing...'(185).
Gaanwenu de symbolischetekstdimensiena (én deevolutievan Erik a1s
tekstinterpretator).ln stadium 1 isgeen metatekstaanwezig en bijgevolg
ook gœn interpretatie(= niet-weten).In stadium 2vertegenwoordigtErik
het ene tekstniveau,de insekten het symbolische;Erik weet dat er twee

niveauszijn,de insekten niet(weten tegenoverMet-weten).In stadium 3
tenslottewordthetverband tussen beidetekstiveausduidelijk;ditgebeurt
doortod oen van Erik (= weten).
Ook in desymbolische analyse van hetverhaalkrijgen weduseen driedeling.ln hetvolgendeschema wordtde statusvan de tekstiveausin verband gebrachtmetde interpretatie ervan:
2

3

TEK STN IVEAUS

tekst

tekst
metatekst

tekst œ

INTERPRETATIE

niet-weten

weten
niet-weten

weten

m etatekst

Ditschemaverduidelijkthetsymbolischkaraktervandetlijst'.Dezeisniets
andersdan de figuratieve uitdrukking van de disjunctiediein stadium 2
bestaattussen teksten m etatekst,t
sen hetniet-symbolische en hetsymbo.us

lische niveau van hetverhaal.Deze disjunctie zetzich voortop hetvlak
vandeinterpretatie.Daarstaatniet-wetengelijk methetniet-erkennenvan
hetdubbeleniveau vandewerkelijkheid.Vertegenwoordigersvan ditnietweten zijn de insekten en de daarmee gelijk te stellen mensen (ouders,
broers,juffrouw Schönberg,enz.
).ln tegenstellingmetErikhebben zijgeen
weetvande<lijst'.
W etendaarentegenis:doordringenindesymbolischezinvandewerkelijkheid.Erik isdeenigediehierin slaagt,in stadium 2omdathijdeherinne-
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ringvan stadillm 1metzich meedraagt in stadil'm 3omdathijbewusteen
verband legttussen beide niveauss.
In stadium 2 worden weten en niet-weten concreet tegenover elkaar geplaatstin deconfrontatietussen Erik en deinsekten.G n semantische ana-

lysevandittekstgd eelte (35-182)za1deaard van detegenstelling tussen
beidewerkeliju eidsinterpretatiesverduidelijken.
Dittweede gd eelte bestaatuiteen reeksontmoetingen van Erik metverschillende diersoorten:wesm n,hommel, slak,hotelgasten,vlinder, spin,

doodgraver,wo= ,mieren.Deopbouw van dezeconfrontatiesisduidelijk
agglutinerend:de overgangen m ssen deverschzende ontmoetingen worden

aangegeven dooreen ruimtelijkeve- ijdering vandepartijen:eenhommel
brengtErik weg van de wesm nfamilie;een vlindervoerthem weg uit het

slakkenhotel;devlinderverlaatErikmetzijnmetgezellin...Dezeopbouw
suggereertdat de opœ nvolgende vormen van contactslechtsvariatiesvan

œnzelfdetegenstellingzijn.Dezeishetdieondanksdewisselingvan partneren omgeving de eenheid van hetverhaalin stand houdt.Dezehypothese
wordtbevestigd doordatsommige dieren dezelfde argumenten in de m ond

gelegd worden:'W eestevreden metwatjehebt',ishetdeviesvan glimwo= (95)en doodgraver(134);fhoningbiedthouvast',meentdevlindervader(107).En ook dehandelingenvandeinsekten zijn gelijk.

Alleinsektenhebbengemeendatzijgœnweethebbenvandelijst.dEnhoe
zou iemand aan deze zelfgenoegmme diertjeshebben kunnen duidelijk
maken,daterergenseen lijstwasen datheteigenlijkeleven pasaan de
overzijdevandiendrempelbegon?'(91).Doordatzijhunleefwereld a1sde
enige bestaande beschouwen,kunnen zijzich gœn andere wereld inbeelden.Ditheeftconsequentiesvoorhun individueelhandelen en beheerstook

hun betrekkingenmethun mM ewezens.Zijerkennenalleen hûn belangenwereld en aanvaarden die van de andere niet.In de tekstkom tdeze hou-

dingvoorindriehoofdvormen:deinsekten weigeren ofzijnnietin staatde
andere te waarderen (egoïsme of domheid),zijoverwaarderen zichzelf
(hoogmod )ofbrengendeandereterugophuneigen peil(bekrommnheid).
Erik krijgtmetaldeze vormen van niet-erkenning temaken.Egoïsmein
zijn meestextremevorm trefthijaanbijdespin,diehaartegenstrevergewoon uitdeweg * 1ruimen;de oorlogvoerendemieren hebben gœ n ander

doel.Bijdeinsekten heersthetrechtvan desterkste.Hebzuchtiseen wat
5 De Platonische oorsprong van deze werkelijkheidsinterpretatie is duidelijk.Het
Leonardo-citaattW ijzijn alle ballingen,levend binnen de lijsten van een vreemd
schilderij.W ieditweet,leeftgroot.Deoverigezijn insekten'wijstdaaralop.Merkwaardig isdeovereenkomstmetdeallegorievan de grot(StaatW 1,514 e.v.):net
zoalsdewijsgeerdiedeideeënwereldheeftgezien,eenma1figuurslaatbijzijnterujkeeronderzijnmedegevangenen,wordtErikdoorzijn medemensen nietbegrepen b1j
zijn ontwaken uitdewereld van deinsekten.
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milderevorm van egoïsm e:dehommelneemteen tehogevervoerpri
jsaan,
de vlindervader vindt honing de hoogste waarde,de doodgraver ziete1k
leven alstoekom stig tafelgerecht.Domheid staatdewaardering van departnerin deweg,vooralbijdeslak.Hoogmod en zelfoverschatting kenmerkt

deadellijkefamilievan Vliesvleugel,die zich ververheven achtboven de
werkendebijenstand;ookdeworm endemierenbeschouwenzicha1suitverkoren dieren.Bekrompenheid en zelfingenomenheid typeren de glim worm ,de doodgraver en de vlindervader.Sommige insekten verenigen in
zich verschillendevan dezegebreken.Dezeredundantie maakthetde lezer

gemakkelijkerde fundamentele tegenstelling te construeren waarrond de
tekstdraait.
Contrasterend m etde niet-waarderendehouding van de andere insekten is

dehandelwijze van devlinder,die zijn dankbaarheid aan Erik betuigten
een onbaatzuchtige liefdeopvat.Maardiehouding iseigenlijk ontypisch
vooreen insekt:devlinderbeklaagtzich deveranderingin zijnlot.Allœn
Erikvertegenwoordigtdepositievewaarden,dieweuithuntegendelenbij
deinsekten kunnenextram leren.Hijishulpvaardig(alshijdeworm uitde
knoop wi1helm n)en verstandig (alshijuithetnetvan de spin geraakt),
nederig(alshijdejubelcantatevan demieren afwijst)en ruimdenkend (als
hijdevlinderliefdeverdd igt);kortom,hijerkentdewaardevanzijn md ewezens.De scherptevan detegenstelling wordtwatverzachtdoordathij
zich nu endanwatmindernd erig gedraagt,o.a.a1shijdemenshetbeste
gemaaktvindt- een gedachtedieonmiddellijk foutblijkt(79).Ditdraagt
bijtothetrealismevan defiguur,dieoverigensallesfverkeerd'doetbijde
insekten.
De semantische boodschap van Erik vertoontaldus een eenvoudige struc-

tuur.Een vergelijking van Erik en de insekten laatimmerseen correlatie
zien tussen hetaldan nietweethebben van de<lijst'(derelativiteitvan het
eigenbestaan)enhetaldannietwaarderenvanhetmedewezen.Geformaliseerd kan ditalsvolgtworden uitgedrukt: weten
niet-weten

. waarderen
niet-waarderen

Hetverhaalis nietsanders dan een voorstelling van ditgrondmodelin 'n

redundante(herhaalde)en diachronische(in detijd verlom nde)vorm.
Tot een m oreel model wordt deze correlatie tussen denken en handelen
doordat de niet-waarderende houding in de tekst voortdurend negatief
wordtbeoordeeld en de waarderende positief.Een aantal situaties tonen

hetongelijk van de insekten daadwerkelijk aan;de doodgraver bijvoorbeeld,dieallelevenvoorzijnmaag bestemd ziet,wordt zelfdoor de mol
opgevreten.V tleidttotvolgend axiologischmodel(waardenmodel):
waarderen
,x waarde
W
niet-waarderen
onwaarde
-

@
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Gezien de symbolische dubbelebodem van de tekst,moetditm odeltoege-

pastworden ophetmenselijkehandelen.Opheteindevanzijn verhaalvalt
devertellerdan ook uitzijn ro1en richtzich rechtstreekstotzijn toehoordersmeteenmoreleimperatief:dvaartallenwel,houdtaltijddelijstin het
oog,enbekommertuniettézeerom honing...'.Ditiseigenlijkeensamenvatting van beidemodellen:œ nsdeelseen correlatie tussen inzichten actie,
anderdeels de mee- aarde van hetinzien van eigen relativiteiten van het
waarderen van ietsandersdan heteigenbelang.Voorwiekan lezen,isdeze
<moraal'echter overbodig:ze is ontelbare keren in de tekstzelf geformuleerd.

Semiologischeanalyse

De mogelijkheidsvoorwaarde en tevensde beperktheid van voorgaande
semantischeanalysewashetlosmakenvandetekstuitzijn cultureel-sociale
comm unicatiecontext.Datverband wordtweerhersteld in desemiologische
analyse.Daarwordtde tekstals een stuk taalgebruik bestudeerd.

Hiervoordoen wijeen beroep op hetconnotatiebegrip vandeDœnselinguïstL.Hjelmslev6.Een linguïstischeboodschap isnietalleen een verbinding van termen uiteen gesloten taalsysteem,maar ook een verbinding van

termenuitéénofmeerderetaalniveaus(zgn.taalspelen).Deteksttermendie
aantonen totwelk taalspelde betrokken teksttpassage) behoort,worden
connotatorengenoemd.Zijstempelen teksttgedeeltlentotcitaten van diverse vormen van taalgebruik.

Een voorbeeld mogeditverduidelijken.De zinnen <GijzijtgoM ',(U bent
goH ',flij%ntgoed'duiden op semantisch niveau telkenshetzelfde aan:
een aangesprokenewordtalsgoH geprM iceerd.Uithettaalgebruik blijkt
echtertotwelke klassedetoegesprokenebehoort.Deconnotator- hierhet

persoonlijkevoornaamwoord - duidttelkenshettaalspel(verheven,beleefd,gemœnzaam)aan waarbinnen de zin zich bevindt.Hetonderzoek
van de connotatoren brengt onsbuiten de tekstimmanentie en situeert de
taalboodschap op communicatieniveau.
Deconnotatoren kunnen diverse vorm en aannemen.In een gewoon gesprek

verschijnen zijdikwijlsalsdetoon waarop dewoorden worden uitgesproken.Deze beschrijftdan de manier waarop de boodschap moetworden
begrepen (ironisch,dramatisch,insinuerend...).In een geschreven tekst
zijnhetvaakhetvocabularilpm,deafwijkingofconfirmatievanbestaande
teksttym n,de allusieop andereteksten,diehetteksttype (literair,weten-

schappdijk,journalistiek...)connoteren.
6 L.Hjelmslev,Prolegomenato aFàe/ry ofLanguage,1953,pp.73-76.
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lk onderzoek nu achtereenvolgensde connotatiesin hettaalgebruik van de

schrijverenindatvandepersonagesinErik.
1. Hettadgebruik van deschrijver.Erik isœn fictiefverhaalen schakelt
zich als dusdanig in een traditie van zgn.literaire teksten in,waarvan het
bepaaldetaaleigenaardigheden overneem t.
De titelisdaar œn mooivoorbeeld van.Literaire teksten uiteen bepaalde

tijd (18e-19eeeuw)hebbenvaakeen dubbeletitel.tErikofhetklein insectenboek'iseen citaatvanditgebruik(vgl.Frd ericFarrarsbekendeschoolboekEricorLittlebyH ttle,1858).Ookdegewoonteom dediversehoofdstukken doorœ n samenvatting te laten voorafgaan stamtuit een literaire

traditie(cf.JulesVerne,Dickensen andereromantici).Deoorspronkelijke
functie daarvan wasdenieuwsgierigheid van delezerteprikkelen.Bomans
m aaktvan ditprocd éeen parodiërend gebruik.Parodieisimmershetimiteren van een taalvorm zonder overname van de functie ervan.Zulksge-

beurtookin deverschillendefwetenschappelijke'inleidingen,dievooreen
fictieboek natuurlijk geen betekenishebben.
De woordkeuze is vaak archaïserend:doch,der,des,weder e.
d.'
,de bui-

gings-n,normaalbijdeledruk (1940),isookdaarnabehouden.Hetlichte
verschiltussen degewoneschrijftaalen dehiergebruikte zorgt voor een
vervreemdingseffectdatzijnkonlisch effectnietnlist.
Ook hetverteltype alludeertop de lge-eeuwse literaire traditie.De auteur

verschijntzelfa1salwetendevertellerin detekst(21,35,141,185),somsop
subtielewijze:vergelijkhetbegin van hetverhaal(dDekleineEriklag,juist
op hetogenblik datditboekjebegint...')m etde zuiverauctoriële aanhef
van Frederik van Eedens Kleine Johannes (dIk zalu iets van den kleinen
Johannesvertellen. ').Opdeplotselingeovergangvandeverhaalstijlnaar
een toespreking (geconnoteerd doorimperatieven)in delaatstezinvan het
boekheb ikalgewezen (vgl.hetslotvanM ultatuli'sMax Havelaar).

Erik wordtgewoonlijk een sprookje genoemd.Alhoewelenkele tekstelementennaarditgenreverwijzen(o.m.deovergangnaareen wonderwereld,
vgl.LewisCarrolsAlice's Adventuresin Wonderland),toch lijktde verwantschap metdefabelmijgroter.Defabelisimmerseen verhaalwaarin
dieren metmenselijke karaktertrekken optreden.Bomans heeft ook het
didactischevan defabelovergenomen:metzijn 'zedeles'sluithijaan bijde
Aesopische traditie.
2. Hetfll/gesrufk van depersonages.Erik bestaatvoorœ n goed deeluit

dialogen.Alsimitatiesvan reëeltaalgebruik karakteriseren zijdesprekers.
Hettaalgebruik connoteertbijvoorbeeld desocialeklassewaartoemen behoort.Devan Vliesvleugelsdoorspekken hun conversatiem etdeftige Fran-

sebastaardwoorden (geparenteerd,mésdliance,connecties,JJJreuJ).Erik
en de insekten onderhouden zich gewoonlijk op een voornaam niveau,
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waarin men tu'zegt.Een tegenstelling daarop vormtde spin,die hetsociale

maskerlaatvallenen Erik jijjouwt.
In deparodieën van tafelspeecheswordtdedraak gestoken metde gebrui-

kelijkeclichés.Derede van de werkmieriseen vuurwerk van retorische
figuren:herhaling,ellips,insinuatie,paradox,litotes,clim ax,antithese,am strofe.De tegenstelling tussen hetverheven taalspelen de triviale situatie
waarnaar wordt gerefereerd,heeft œn onweerstaanbaar komisch effed,
datditsoortho1taalgebruik op de helling zet.

In een dergelijke wereld moetmen de regelsvan hetsociale spelvolgen.
Gewoon de waarheid zeggen kan niet.Daarom wordteen rijkelijk souper
een <eenvoudig hapje',verwarren de insekten echteen gespeelde beKheidenheid en interpreteertdewesp Eriksonbevangen bevestiging van de aar-

digheid van zijn dochtersverkeerd.Erikstafelrede misluktomdathijde
spelregels schendt.
H ierraken wedehoofdfuncuevan de dialogen in hetboek.In detegenstelling Erik -insekten wordteen spontaan,om n taalgebruik gesteld tegenover
een berekend,conventioneeltaalgebruik.
De Russische linguïst Roman Jakobson heeft de diverse functies van de
taalcommunicatie nagegaanT.Volgens hem connoteertde uitroep de emotievefunctie.Dezefunctieisverbonden metde uita ndervan deboodschap
en tviseertde directe uitdrukking van dehouding van despreker tegenover

dedingenwaaroverhijspreekt'.
Dezedefinitieisonmiddellijk toepasselijk op Erikstnnlgebruik.DitZtvo1
uitroepen:olch)jeefje (40,68,112),tjonge(40,62),hemeltjelfe/(36,69),
enig (27,40),allemachtig (58,165),aardig (69),verschrikkelijk (153.157),
grotegoedheid (158),enz..Erikshoudingtegenoverdedingenisdedirede,
onvooringenomenkijk vandeve- ondering.
Heelandersishettaalgebruik van deinsekten.HetvertoontwatJakobson
de referentiële functie noem t.Dezefunctieisverbonden metdecontextvan
de boodschap en spreektœ n oordeeluitover de dingen waarover gespro-

kenwordt.Defunctiewordtgeconnoteerddoorœn subject-prdikaatconstructie.Inhetsprekenvandeinsektenwemelthetvansoortgelijkestelligheden:benenzijnpoten (45),ik (hommel)benœnrdelijkwezen(62),allœn
hethuwelijk datop honingisgebaseerd,houdtstand (109),dehelewereld
iservoordedoodgravers(137),enz..W aartoedittaalgebruik kan leiden,
indien hetcontactmetdedingen verbroken wordt,toontdeconversatievan

dewespen:een heeriseen heer,men ishetJJmen isAefniet,ismen het,
dan is men Ad ook,maaris men hetniet,welnu,#= ismen hetx k nlet

(42).Dergelijkebeweringen pretenderen een referentiële functie,maarzijn
7 R.Jakobson,Linguistks and Poetics,in T.A.Sebeok,Style in Language,1960.
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in feitetautologi& n,waarin detaaldo1draait.H un enige functie is zekerheden te poneren.
De tegenstelling die uitdedialogen van hetboek naar voren komt,is die
tussen verwondering en zekerheid.Zekri
jgtœn frealistisch'karakterdoordatze wordtingepastin detegensteKng kinderen -volwassenen.DeuitroeW n van Erik connoteren immers œ n spontane kindertaal; de insekten

wijzen erherhaaldelijk op datvolwassenen anderspraten dan hij.
In hettaalgebruik van de personages wordt de sem antische tegenstelling
tussen een waarderende en niet-waarderende houding uitge iept.Kinder-

lijkespontandteitkenmerktdeeerste,volwassen vormelijkheid detweede.
Dehumorvanhetboekheefttotdoeldeleegheid,zinloosheid,onmenselijkheid vanonzegewonesocialecommunicatie(manipulatie)aantetonen.

DeKnderlijkehoudingsteltdeschrijveruitdrukkelijka1smodel.Voordit
boek,zoalsvoordetochtdoorhetschilderij,geldtdanook:tmenmoetheel
klein worden indien m en zo ietswilbeleven'.

Terzijde
Varia
K Fens

<Mendenktdatdeschrijverveelleest.Niemandleestminderdandeschrijver;tenminsteik.Ik leesachtàtien boeken perjaaren dan nog bijvoorkeurboeken dieik alœnsgelezen heb.WertherNieland bijvoorbedd heb
iktallozemalen doorgenomenenDezachtmoedigedaarleesikbijnadagelijksin'.Datstaatin de zesenvijftigste paragraafvan Sefgemillimeterde
â///# van GerritKrol.Hetverscheen in 1965;ik herlesheten hetboek
lââtHch herlezen.Krolschrijftop maat;hijiseenvan dezuinigsteformuleerdersvan derecente Nd erlandseliteratuur.Schrijfthijorigineel? Zijn
oorspronkelijkheid iszijnwarsheid van literaireoriginaliteit:gœn beelden,
vergelijkingen,geen woordenspel,gœn pogingen tot m rsoonlijk taalgebruik,gœn briljantevondsten,maarhaastelke zin iseen verrassing:van
gewoonheid en van efficiency;geen ideeisverpakt;deideeiswater staat;

hijschrijftnietnaarietstoe;Mjfo= uleertietsen dan kun jegœn literaire
ofanderegekkesprongen maken,alblijfterdanjuistvoordegenendievœl
literairesprongen hebben zien maken,heelveelverrassendsover,almetœn
in de eerste zin van de eerste paragraaf:<Erleefde in de vorige eeuw in
Zwitserland een geniaalwiskundige,genaamd Schlâqi'.Volgtœ nkorte ver-

handelingoverSchlësi'smeetkunde.Van diewaresprookjesmogenzemij
ermeervertellen.

W atogenschijiijk heelœnvoudigis,onloud je niet.Daarom laatKrols
proM zich waarschijnlijk zo goH herlezen.Daarom ook kan hijWerther
Nieland,VanhetReve'snovelledieallestormenvan zijneigen werk doorstaat,zo vaak lezen:isergrotereen geraffineerderœ nvoud denkbaardan

hetbe/nvandatverhaal:<OpœnWoensdam iddaginDecember.toenhet
donkerweerwas,probeerdeikeengootpijp aandeachterzijdevan hethuis
1oste wrikken;hetlukte œhterniet.Ik verbrijzelde toen metœn hamer
enige dunne takken van de ribesboom op œn paaltjevan de tuinheining.
Hetbleefdonkerweer'.Enwatiseropheteersteoogvoorbijzondersaan
de eerste zinnetjes van Nescio's Titnnntjes.<longens waren we maar
aardigejongens.A1zegik 'tzelf'.Tit# ntjeshebik velemalen herlezen.
Eenvoudig isnietgewoon.Gewoon ishetbegin van œ n verhaaldatik van
de week in handen kreeg:ta lang als ik naar schoolben gegaan,heb ik
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altijd verlangd naarhetwonder,datde schoolop zekere dag toch nog
aantrekkelijk zou maken'.Een verhaaldatzo begint,leesjenieteensverder:de man kan nietformuleren;dezin ishetmateriaalvooreen zin.Juist

bijherlean laatprozazijn sterkeofzwakkekantenzien.Erzou veelmeer
herlezen moeten worden.Ervan afgezien datdemeesten ergeen tijd voor
hebben - vanuitde dwanggedachte dat ze steM s nieuwe dingen m oeten
lezen - ik geloofdatook angstvan herlezen afhoudt:angstœ n heleboel

illusies te verliezen.W antveelboeken zijn tegen herlezing nietbestnd.
Veelboeken danken hun roem hieraan,datde criticize maaréén keerof
twee maalbinnen een heelkorteperiode lezen.De kranten zouden rubHe-

ken met<herkeuringen'moeten hebben.Endan za1erheelwatongelijk
bekend moeten worden.lk zou heelveeldoormijbesproken boeken opnieuw willen lezen of althans een m ging tot die herlezing willen doen.

W aarschijnlijk datjeinveelgevallenindem gingblijftsteken:deverveling
begintalop de eerste bladzijde.
Krolheeftgelijk metzijn beperktelxtuur.Hijherleestwaarin hijnietuitgelezen komten voegtaan diekleineselectienu en dan een nieuw boek toe.

Verveling blijfthem in elk gevalbespaard.Waarom verveelje jebijvœ1
boeken zo?Veelboeken van éénauteurlijken op elkaar.W atvan M arnix
Gijsen isgezegd:jekuntnaachtofnegenvan zijnboeken zelfhetvolgende
schrijven,isop heelwatauteursvan toepassing.Ik geloofaltijd nog dat
lfescio,die een nzaar heelklein terrein metzij
n weemoH kon vullen,het
gevaar van de herhaling voorzi
en heeft.Zwijgen isdan beter dan overschrijven.Maargelijkenisiserook tussen veelwerken van veelverschillende auteurs doordat literatuur nu eenm aal zeer beperkte mogelijkhd en
heeft.Verrassingen worden zeldznnm;de lezer zitvaak albijde eerste
zinnen op bekend terrein.Erisdan natuurlijk weldankbaarvergelijkingsmateriaalbijhetbxordelen:de rœensielaatzich haastvanzelfschrijven.
maarzalook welweerlijken op andererecensiesvan dezelfdecriticus.lk
geloofdatœncriticusbijhetbesprekenvaneenœhtgoedboek telkenszijn
normen zalmoeten zoeken.Datmaaktzijn werk spannenderen de resultaten ervandoorgaansbeter.Dekritiek slijtaanhetvelemiddelmatigewerk
ofaan de vele boeken van de in hetgrootproducerende auteur.

Iederehardnekkigeleestdoorin dehoop op nieuweinformatie.(A1dieop
elkaarlijkendeboekenverschaffen allemaaldezelfdeinformatie,zijhetmet
kleinevarianten).Somswordthetge uld inœ ns beloond.Sx ker & W arburg te Londen isin aprilgestartm etœn nieuwe reeks poëziepublikaties.
Een van dedelen isœ n aleerderin Amerika verschenen bloemlezing uitde

modemeM exicaansepoëzie.New PoetryofM exicoheetdebijzonderboeiende anlologie waarvooronderm eer de grote dichterOctavio Paztekent.

804

K.Fens

Hijschreefook deinleiding.Debloemlezing istweetalig:origineelen vertpling.Totdeopgenomen jongeredichtersbehoorto.a.dein 1934 geboren
Gabrieln id,die,blijkens de bibliografische aantekening,tot op heden
twee bundels publiceerde.Toen ik van hem hetvers dpastoral'las,bleef

voormijdeklok even stilstaan:eenmomentvanlezenstolttoteenintense
beleving.Achtregelsheefthijnodigom œnwereldleegtemaken.<shepherd'sSong'heetdevertaling,diezo luidt:
One afternoon w11 trees
silentand vivid.
Thingscarry theirsilence
like a little bell.
They have a shadow.they acceptit.
Theyhavea nam ewhich they forget.
And thou,pastor of Being,
Thou the lostsheep.
Na zo ietswordtde ordevan degewone poëtischedag md develebundel-

tjesdieverscMjnen enhaastmeteen weerverdwijnen,ernietgempkkelijker
op.H eel nieuwsgierig 1as ik de andere van Zaid opgenomen vera n.Die

vielen œn beetjetegen.
Zelden heb ik œn frappanterbe/nzinnetjegelezen dan datvan deeerste
aantekening - gedateerd 10 september 1878 - uitFrM erik van Eedens
Dagboek.Dr.H .W .van Trichtheefthetreuzenwerk ondernomen œ n her-

uitgavevandatomvangrijkewerk (totop hedenzijn driegrotedelen,tem mennlim 1700pagina'sverschenen)tepubliceren.Laatikœrlijk zijn:Van
EHen'sDagboekisernietœn datjesystematisch kuntblijvenlezen.Dat
ik meervan feitelijke dagboeken dan van beschouwendehoud,heeftdaar
weinig meetem aken.Alsde resœ tie op zich vooddurend boeiend is,valt
de voorkeur alsnelweg.Van Ed en's sted s om Zchzelf cirkelende be-

schouwingen zijnœhter,helaas,zelden boeiend,en vooral:zelden boeiend
geformuleerd.Datveeleruitalsachtergrond van zijnwerk vanhethoogste
belang is,waagik niettebetwijfelen;datwiebehalvevanuithetwerk de
schrijverVan Eden ook op andere wijzewilleren kennen,ditDagboek
nodighœft,isduidelijk.M aarhetblijftalsmen erœn grootaantalurenin
doorgebrachtheeft,welhaasteen onmogelijkheid,ditDagboekalseen zelfstandig werk tewaarderen.H etisœ n boek in dienstvan.En daardoor is

hetin feiteœn boek voorspecialisten.Voorde leek heefthet,tenzijhij
hondsnieuwsgieHg is,te weinig boeiends naar vorm en inhoud te bid en.

DevraagdienaeendergelijkevaststeKngopkomt,isdeze:had decomplete
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heruitgave niet op een soberder wijze plaats kunnen hebben,zodatalle
belangrijke bibliotheken enkele exemplaren hadden kunnen aanschaffen
van die vollH ige editie.Voorhetgrotere lezerspubliek had meteen heel
selecte bloemlezing in meerofficiële boekvorm dan volstaan kunnen wor-

den.Bijeendergelijkeditiehad men dandetaantekeningen'uitvoeriger
kunnenmakendannuhetgevalis:thanszijnzegewoononvoldoende.Hier
ligtœ n grote taak voor HarryG.M .Prick,die zich in het annoteren van

literair-historischeuitgaven (laatstelijk nog indezeerboeiendeuitgavevan
debrieven van DèrM ouw aan Frederik van Eeen)een meesterheeftgetoond.

Dieeerste zin.Hijluidtzo:<M agik œnseen vertoogoverliefde houden'.
Datiseen bescheiden vraag,waarop hetantwoord niet afgewachtwordt:

hetvertoog be/ntmeteen bijdetweH ezin.Van Ed en toontzich in het
Dagboek iemand die steedszich in alle bescheidenheid opstelt,maarook in

zo nadrukkelijkebescheidenheid,datervooranderen nauwelijksplaatsis.
Hijsteltook vragen,maargeefthetantwoord metœn metwoord ofdaad,
zonderdereactieop devraag aftewachten.En datgebeurtook waarhij
zichzelfvoortdurendvragen stelt.Jekrijgtdeindrukdatdevraagerisom
hetgelijk van hetdoorhemzelfgegeven antwoord bijvoorbaatteverzekeren,endatookinhetdialectisch speldathijmetzichzelfspeelt.Debescheidenheidkrijgtdangauw hetkaraktervan poseofvanbijvoorbaatvastgesteldeonschuld;in dezelf-ondearagingzijn zezelfrechtvaardiging en zelfkwellingtegelijk.Enbenjediehoudingennanietzolangetijd ophetspoor,
dan wordtlezing van hetDagboek niet alleen œn weinig boeiende,maar
vooralœ n irritante bezigheid.Lezing ervan is geen confrontatie metœ n

persoonlijkheid,maarmetœn pogingvan diepersoonlijkheid om zich aan
deconfrontatiete onttrekken.Aan delezerwordtbijna allekanstoteen
polemiek metdeauteurontnomen.Hijsteltzichzelfzo in hetmiddelpunt,
dathijvoortdurend zich aan hetmiddelpuntonttrektin een pogen in het
middelpuntteblijven.
M aarhetzinnetjeheeftnogeenanderekant.VanEedenbegintzijnpublicitairwerkmetœn<vertoog'overeen zaakwaarjebijeen dichterietsanders
zou ve- achten over die zaak.De leraar looptde lyricusalmetœn in de

eerstezin voordevoeten.En ik geloof,dathetjuistdatiswatmijinbijna
alle werk van Van Eeden,ook in ditDagboek,altijd gehinderd heeft:hij
heeftzich nooitaan hetuitdelen van lessen kunnen onttrekken;de literator
Van Eeden is zelden zonderde schaduw van de apostelofleermeester;de

am stelisaltijd vergezeld van deliterator.Hetbijzondere deliefdebijvoorbeeld - wordtmeteen doorde betogerveralgemeend toteen verhan-

deling;en hetalgemenebijVanEeden wordtvaakin mindereofmeerdere
mateverbijzonderdtotliteratuur.W ellichtdatvandietweekanten vanzijn
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m rsoonlijkheid gœn vanbeidezijden,behalveinœnenkelwerk,voldoende
kansen heeftgekregen.Van Ed en waszekerœn van deboeiendste van de

tachtigers,inelkgevaldeveelzijdigste,maaralsliteratornietdegrootste,
zoalshijonderdeleermeesterswaaraanzijntijdzorijkwas,ookzekerniet
degrootstewas,alwashijonderhenmisschienwe1degrootsteliterator.
En ophetgevaarafhetgœiteerdezinnetjealsœn hogehod tehanteren:
lezing van hetDagboek kan duidelijk maken,dattliefde'en fvertoog'bij
Van Fe en elkaarvoortdurend indewegzaten.HijheeftdeZnnelijkheid,
dehartstochtnooitmetœn levensleerkunnen verzoenen,aldoethijerin
datdagboek voortdurendm gingentoe,maardan heeftMj,om metname
dehartstochtgelijk tegeven boven deleer,dezelfrœhtvaardigendevragen
nodig.Hijisœn tragisch mangeweest,diealledelen van zichzelfnooittot
ee: eenheid heeft kunnen maken.M aar ook de gespletenheid nooit heeft

kunnen aanvaarden a1sœntekort.Vandaarzijndialœtiek althansvoorzich
m rsoonlijk Khijn-eenhd en te formuleren.Hijwas tenslotte te zeer met
Zchzelfbezig om metde problemen van zichzelftoteen oplossing te kun-

nen komen,zelfsnietom zete zien,althanstewillen zien.Hijheeftzijn
leven langheelveelvertoog nodiggehad om zijn veletegenstrijdigeliefdes
te rechtvaardigin en voorzichzelfte verzoenen.

Dateen bijzonderauteursomslangmoetwachten vô6rhijdejuisteerken.
ning krijgk isbekend.Elsschotiserœn klein voorbeeld van,Nescio œn
grootexempel.Datbewijsteen recentboekje datAandchtv* r Nescio
heeten uitgegeven werd doorhetInstituutvoorNeerlandistiek van deUniversiteitvan Amsterdam .Nescio heeftweinig geschreven;dat weinige is

jarenlangalleen inkleinekringgewaardeerd.In devijftigerjaren wordthij
van œn auteurdiezijn grootstebekendheid aan zijn onbekendheid dankte,
een echtbekend auteur.M aar- en datblijftcurieus- enigszinsdiepgaande en watuitvoerige beschouwingen over zijn werk blijven dan ook
noguit.Diebeginnen pasin hetbegin vandezestigerjaren teverschijnen,
en erzalongetwijfeld nogveelkomen,wantNescio is,mM eonderinvloed
van een nieuwegeneratievan Titaantjes,op hetogenblik m pulairderdan
ooit.De geschid enisvan de waardering van Nescio'swerk laatzich uitde

genoemdepublikatieasezen;zijbestaatuitdrie delen:een bewonderenswaardigebibliografievan hetwerk en van hetgeen sinds1911- jaarvan
publikatiein tij
dschriftvorm van De uitvreter- overhetwerk isgeschreven.Uitde kritiek iseen beredeneerde bloemlezing gemaakten die vorm t
hettwqe edeel.En uitdie bloemlezing isveelte leren.onderm eer water
nog allemaalge aan moetworden.Hetderde deeltenslotte is een opstel
van Enno Endt,die op zoek isgegaan naarde persoon die voorDe Uitvre-

feralsmodelheeftgestaan.HijkomtbijœnjournalistdieTom Schilperoort
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heette.Ofhijhetwerkelijke modelisgeweest,zalnader onderzoek nog
moetenuitwijzen:inEndtsstukblijfthijtochwatverborgenindeschemer
van de Amsterdam sebohèm evan deeerstedef.
ennia van deze eeuw.
W atzou de barse relativistdie Nescio waszelf allemaalvan hetvele over
hem gezegd hebben.M isschien we1ietsalsheteinde van hetverhaaldven-

loërGrensbode':dEndewereldblijftdoordraaien.Enallesmarcheert,marcheertnaar heteinde.Hetisgod zoo Koekebakker'.
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Een jaarN ederlandsetoneelstukken
Carlos Tindem ans

DeoogstaangepubliceerdeNederlandsetheaterteksten isditjaarnietzo
bijzondergrootgeweest.Fabriciuswerdherdacht;erisietsvan deromancier Jacques H am elink gepubliceerd en iets van C.Buddingh' en Bert

khierbeek.MaarnetalsinmijnvorigekronieklmoetikwKrhetlangstbij
Hugo Clausblijven stilstaan.
In hetbegin van dezeeeuw pronkten de Nederlandsetheateraffichesmetde

namen van tweeeigen auteurs:HermanHeijermansen JanFabricius.De
laatstewordtnu nog nauwelijksdooramateursgesm eld.Zijn vrienden uit
Assen hebbennuzijnhonderdstegeboorte aggevierd meteen biografieen
œn kwintetvan zijn stukkenz.JanSpierdijk heefthetfeestvan Zjn leven
(1871-1964)sierlijk uitgeschreven;metfrissegeestdrifttekenthijdebelangrijkedatana,maarhijkomtniettothetstellen vanderelevantevragen.
W aarom washetsuccesdestijdszogroot?En waarom doetMjhetnuniet
meer?

Fabricius'formulewasdievanhetrolisme,zijhetdan meteenfiksescheut
romantisme.H etkernpunthiervan waseen zo Footmogeli
jkewaarachugheid,geconabineerd naet een zo groot mogeli
jk toneeleffect.M aar beide
blijken nu uiterlijk en oppervlakkig tezijn gebleven.Zijn boeiend taalgebruik wasberekend op deonmiddellijkerepliek;dementaletotaliteitvan
zijnfigurenbleefœhterveronachtzaamd.Bovendienheefthij,waarZchde
gelegenheid maar voorded ,esletisch-verfraaieùd Ztten knutselen.in het

watijdelegeloofdatderealiteitalthansopde* neidolistischkonworden
opgepoetst.De structuurvan zijn dramatisch werk isdie van hetkeurige
standaardprodukt,waarin denadenoveralzichtbaarblijven.
Entoch verdwijntdezeFabriciusnietvolkomen onderdetafel.Hijschrijft
doorgaansbewustoverwatMjuiteigen ervaHngkent.Hetsentimentalisme
1 C.Tindemans,Deverbeelding xa devœ àf.Een JccrNederlc dse toneelstukken,
in Streven,januari1971,pp.398-407.
2 Jan Fabricîus.Deman enziln werk.Inl.J.Spierdijk.- Van Gormlm & Co.
,Dr.
H .J.Prakke en H.M .G.Prakke,Assen,1971,452 pp.,J24,50.

.'
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isœn eigenschap vanzijnwezen,nieteen technischeoverdrijving vande
opgeroemn emotie.Zijn Zntuigvoordementalestroomversnelling geeft
zijn op Zchzelfoneigen taalinstrumenteen efficiëntritme;hijrealiseertin
de psychologische confrontaties een hoog rendement van coniict,pauze,

verheviging en afremming.Hetsystematisch schrijven naareen climax toe
mag dan een watverouderd begrip van hetdramatischegebeuren verraden,

tœhnischishetaltijd behendigaangebracht.Alsvakman van hetserieproduktimponeerthij.Alsgdnspireerd mensenkenner wordthijmeermaals
tendentieus.Alstheatermakerverkooshijhetspannendeverhaalboven de
zelfstandige rol.

Uitde tientallen stukken heeftde uitgeverervijfgeselecteerd:Eenzaam
(1907),Ynske(1914),Onder&a dak (1914),DolleHans(1916)en Seidercv/e (1925).DezekeuzegeeftFabricius'themaischeverscheidenheid en
drpmatischetactiek voorbeeldig weer.Hetzijn stuk voorstuk documenten
van watbinnen de conventie van hetrealisme als visie en ideaalvoorop-

stond:de somberheid van hetleven.Ynskeisje reinste lbsen-manie,œn
FrieseHedda Gabler,waarin detoch welimponerendefiguurvan deheldin

a1slevensgrootraadselovereind blijft,maardemenselijkeomgevingonbegrijpelijk vaag en ongekleurd verpietert.Seideravond iseen m ssimistische
evocatie van de pogroms in Rusland.De vorm reikt echter ampertotdie

van œn bangelijkelriller;hiervooralbreektdewaarachtigheid stuk en de
taalvan deze verdrukte Joden isschraalen artificieel.Eenzk m en Dolle

HansbehorentotzijndramatiekoverOost-lndië;ondanksdedramatiserende overdrijving en de effectzoekerijkunnen zijhun betekenisbinnen de
Nederlandsetoneelletterkundebewaren:hierwordtniettheoretisch en speculatiefgebadineerd over coëxistentie en discriminatie,maar een ervaring
en overtuiging uitgM ruktin concreteen tastbaresituaties.OnderJJn dak is
m.1
*.hetgaafste drama,omdathierdegeestelijke geborneerdheid van de
figuren keurigovereenstemtmetFabricius'instrumentaleonvermogen.Zij
n
epigoon talentheeft hier kern,handeling en nuance trefzeker neergelegd;

doorhetgepassioneerdemaakwerk heen proefje deoprechte bescheidenheid van œn mandiezijntijdgenoteneenmorelespiegelwildevoorhouden.
Dezebeoeling blijftnogaltijd herkenbaar.En datverantwoordtuiteindelijkookdezeeerbiMigeselectie.
M et effecten en knem n houdt Jacques Hamelink zich in De betoverde
bruidsnachtn niet op.Of het een radiosm ltekst, œ n a1s dram a bedoeld

werkstuk ofeen dialogisch uitgevallen lyrischeverbeelding is,weetjeniet
zo besten de ondertitel,dmysteriespelvoor stemmen',helptje nietveel
3 J.Hamelink,Debetoverdebruidsnacht,DeBezigeBij,Amsterdam,1970.ï8.90.
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verder.HetresultaatlijktvanveropDylan n omas'UnderM ilk Wood;in
Hamelinks17fragmentengaatheteveneensom deevocatievanmenselijke
betrekkingenbinneneendorpsgemeenschap.Detijd isvermoedelijkmiddeleeuws;desfeerroeptsatersen silenen op temidden van œ n alchemistische
natuurweeldewaarin deherbariumterminologie,dieonsreM suitRanonkel
bekend is,andermaalwelig tiert.Ham elink gebruiktm agistraalde autonom ekrachtvan hetbezwerendewoord,en welbepaald diewoordkleurwaaruitde verslaving aan deerudiete en technische beschavingverbannen is.De

bucolische veaadiging aan hetnatuudestijn,demagischeverrukking aan
de angstfenomenen van ko1en heks,de panthdstischeovergaveaan degrillige seizoenen,hetkruidendokterige welbehagen in de troetelnamen voor

planten heester,voor aarde en dier,hetzijn telkensweer fascinerende
schrijfervaringen.Hieriseengrooten inventiefauteurbezig,dieeen eigen
wereld weetop te bouwen.H etishem om de knekeldansvan de menste

doen;declichésvan hetaardseonbenulvangthijwred aardig in œn archaïsche a-sacrale taal.Er vaartook nog zo ietsals œn verhaallangszi
j,
en
dat
s
oor
t
over trouwen en doodgaan
menselijke illusies;het is hem
echternergensbegonnen om personen en karakters,m isschien we1om een

wijzevan samen-leven waarin alleonechtheid wordtuitgeschakeld.Het
officiëlekerkgeloofachthijdeoorzaak van allekwaad;deklerikalevoormaniseenlegeblaas,volgeproptmetafvalen ij1genot.Jezalwe1weermet
Jeroen Boschmoetenuitpakkenom desfeerenigszinstetym ren.Alsjedan
maarzichtblijfthouden op devitalistischeoerbœlden:behoefteaan mystiek,heimweenaargeluk,vreesvoordedood,afkeervan de stilte,de drang
van hetbeest hetontembare verlangen naar œhleid.

C.Buddingh'en BertSchierbeek hebbenonderdevermakelijketitel< &
< ofVoormoedersishetclff/: hetergsteAeen bouwdoosleeggestort;de
blokjesliggen kris-krasdoorelkaar,je kunter alle kanten mee op.Zelf
noemenzijhetstukjeœn<grondtekstvoorœn toneelstuk';hetisontstaan
uiteen opdrachtn.a.v.het79e lustrum van de Rij
ksuniversiteitteLeiden.
G.
œ n strakke structuurvan een gecomponeerd drama,slechts een alterna-

tieve tekst. Thema's genoeg: generatiekloot drugkoorts, gezagscrisis,
groepsseks,en overalleshœn dehipm vogelsen natels.De 16losse scènes

worden samengeklonken doorde sfeervan de basistijd en de mentaliteit
van deantithetischefiguren.De scèneswankelen duslosvan elkaarop één
melodie,diem eersatirisch kabaretsuR erœ rtdan ingehouden onbehagen.

Volgensœn gehaaid procd é:aaien en krabben.Knuffelen metideetjes.
Fijn mee einen op degolfslag van demode.Bovendien alleraardigstge4 C.Buddingh'-B.Schierbeek,< & < ofVoormoedersf.
çhet2/f/# hetergste,De

BezigeBij,Amsterdam,1970,72pp..
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daan:vakkundig,rad,subversief,toch gd motioneerd.Zo gelezen,zo vergeten.

Een andermaalClaus
Hetleven en de werken van Leopold l/5van Hugo Claus is in de Neder-

landse pers (première 21 november 1970,Ne erlandse Comeie) kundig
gekraakt.Dat was geen verrassing.Niet zozeer omdat het inderdaad een
blasfemiKh stuk is,waarin koning en kerk,legeren regering,natie en volk
in een carnavaleskelo1grondig worden mishandeld - zo vroom isde Nederlandsetheaterkritiek nu ook weerniet- m aaromdathetvieltussen de
tegen de Nederlandse Comd ie gerichte Tomatenactie en Claus' eigen

projed vooreenAuteurstheater.Bovendienkondenveleallusiesinhetstuk
dievoorZuid-Nederlandersonmiddellijkduidelijkzijn,bijeen Amsterdams
publiek onmogelijk enig effectsorteren.En die allusiesmaken principieel
deeluitvan een theaterconceptdatClausin deze tekstm .i.uitwerkt.

Alvroeger,in HetGoudland (naar Conscience),heeftClauseen poging

ondernomenom eenhistorischecontexttegenzichzelfuittesm len'
,hijontwierp toen een vrijbrave stijl,die voldoende subversiefuitvielom onbehaaglijk teworden,maaranderzijdseentenaïeveinlijstingmeekreegom als
anti-teksttekunnen worden verstaan.In Leopold 11heefthijhetopnieuw
geprobeerd.En ditkeeris de mateloze agressiviteitonvergelijkelijk veel
heviger.Elke schijn van naïevisme is weggeveegd onder een lawine van
boosaardigewoorden.beelden,situatiesen interpretaties.Natuurlijk gaat
Claustever,zowelin de interpretadevan zijn thema alsin de theatrale
uitbeeldingervan,maarondertussen stalthijtoch maarœn integraalgamma van karikatuur,satireen groteskeuit,verpaktin een heterogeen instru-

mentarium van scheldwoorden,beeldcombinaties,rijmelarij,smartlap en
erotischesmulpaperij.
Ditprovocantecircusvan 29 taferelen tuitde Belgische Oudheid'.wankelend tussen een revue van gags en œ n historisch-correcte documentaire.

tekentLeopold 11a1sdevorstdiezijn eigen naris;vooraldeonverzadigbarerokkenjagerendekolonialistischeautocraatzijn zwaarindeverfgezet
(couleurlocale uiteraard)en terloops rekent Claus ook even afmetde
Kerk,demachtsdeskundige en koloniseringspartner.Zo eralœ n volgehouden verhaalin terug te vinden is,dan datvan de opgang en va1van een

kindsevent,dievolrancunezitoverzijn vader,zijnlandenzijnfunctie,vol
verbittering overhetalgemeneonbegrip,gemangeld tussen de internationale

5 H.Claus,Hetleven en de werken van Leopold ll,De Bezige Bij,Amsterdam,
1970,136 pp..
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mogendheden,gH warsboomd doordegeborneerdeBelgische m litici.Centraalinzijnportretstaathetœ nzam eavontuurmetKongo,de geniale visie

van dezeverbeeldingsrijkeen nietsontziendeœnling,in schrilcontrastmet
de kleinheid van België.

Leopold11 blijftook na ditcartoon-drama een complexe figuur.Hetis
Clausniettedoen om een historisch corrœteschetsvan œn carrière.Zijn
temperamenthaaltdehistorische figuurnaarzich toe en vindtze boeiend:

om wathijindezeLeopoldkanwaarderenenom wathijinhem vedoeien
kan.Eenm rsoonlijkerelatiedieomgezetwordtin theatraliteit.Gœn wijsvingerende documentaire,geen rationalisering van motieven,geen demon-

stratievangelijk en ongelijk.Clausamusœrtzich.Geen cov ictkarakter,
gœn tweezieleninéénbinnenste;welœn (koninklijk)mensvuàtraversun
tempérament:Leom ld a1seen giganische marionetin dewispelturige han-

den van een auteur die alle rolisme van zich afwijsten enkelgroteske
beelden wilaanreiken.
Naast het krankzinnig-consm uente beeldverhaal staat het woord.Claus'
woordspelisde expressievan een megalomaan,inventief,speelsillusionist,

diezijn arbitrairegocentrismeook verbaalwaarmaakt.Taalalsoverdrijvingsmiddel?Veeleertaala1spersonificauevan een innerlijkedrift.Tegelijk ook alshétmiddelvan dewoordgeweldenaarClausom delevenskolos
Leopold debaasteworden.DezeLeopold iswaarlijk œn man naarzijn
hart,zijhetnietnaarzijn geest.Daarom vleien en kerven tegelijk.De
grondtoon isnuanceloze satire,somsomslaand in sm akeloosbombast,niet

omdatClausonderzijneigen ritmebe olvenraakt,maaromdathetdriftige
ritme gœn nuancering meer toestaat.M isschien is fkarikatuur' toch een

betere term:een vertekening diegebaseerd blijftop œn oprechtebasisinhoud,hierClaus'duidelijkbeleden haat-liefde.Dezedubbehinnigerelatie
totzijnheld isfundamenteel;hetisdereactievan een auteurop deobjectievekennisen desubjectieveverwerkingvaneenhistorischerealiteiten die
reactieisereen van persoonlijk ressentimenten niette onderdrukken bewondering.Detendensvanditdramaisbijgevolgheelernstig,hetresultaat
isnietzondermeerdwaasofabsurd teachten,inid ergevalaanmerkelijk
degelijkerengaverdan watdearchivaHsijvervan œnknarsetandendeW everbergh olangsheeftopgeleverd.
In hetoeuvre van G aus > 1ditdrama nietzo heelveelbetekenen.Tech-

nischishetœnvingeroefening,œnexmrimentmetexpressiemogelijkheden.
HetM welnietleiden toteen nieuwenorm in zijn ontwerpprocd é,maar
wathijhiergevonden heeftaan subversievetechniek a1stoonaard van een
hele dramatische compositie kan ongetwijfeld in later werk gdnvesteerd
worden.

DatClausmomented vooralhetmMium en apparaataftst,bewijstook
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zijnversievanSeneca'sOedipus6.VroegeralheeftJ.Weisgerberdewaarde
van hetOedipoes-motief in Claus'oeuvre erkend.W aarom nu echter de
Oedipoesvan Seneca?En welk verschilisertussen deversievan Seneca en
die van Claus?

Ondankszijn stokismeisSenecageen rustig beschouwer.Zijndramatische
belangstelling gaatuitnaareindsituaties,a1sresultaten van een schokkende
ontwikkeling.Oedipoesisvoorhem dem ens,gestoten totaan de rand van

wateen sterfelijk wezenvalttoetevertrouwen.Sofoklesgelooftnogin goddelijke rechtvaardigheid;Seneca zietalleen goddelijke willekeur,alseen
vernietigingsdrang van de kosmos,gdntegreerd in de natuur van de mens
zelf.Tegen deze blinde krachtkan enkel de ratio worden gesteld. Geen
religieuze onderwerping,maar filosofische relativering.God kan het de
mensnooitzo lastigm aken,a1shetdem ensen elkaarweten tedoen.Vanop

zijn hogebergstaartSenecaop dewriemelendemassadienogachterdeze
waarheid moetkomen.

ClausisgœnSeneca,nieteenseenStokijn.Hijtrektzich nietterug op zijn
eiland.Seneca's slotkoor,waarin die insulaire opsluiting wordt uitgespro-

ken,valtbijClausdan ook weg.Nochtansspitstzijn adaptatiezich toeop
hetkoor.waarvan hijdetekstnagenoeg intactlaat,maarde functievolkomen om schakelt:van commentatorwordthetkoorcentrum van de actie.
H etvolk van Thebe is een revolutionaire actiegroep,zonder heldere doctrine,zonder afgebakende prognose; hetageertalleen vanuit de bewuste
bd oeling de bestaande m acht,het irrationele gezagsidool aan te vreten.
Claus'koor-volk wilom wenteling.M aarClaus'eigen commentaardaarop

blijftcynisch:alsOedipoesvanhetpolitieketoneelafgaat,neemthijwe1de
sm ptomen van vervalmee,m aarnietdepesthaard zelfen de geschiM enis

blijfteen eeuwigherbeginnen.
H etincestmotief,waaraan de kritiek nogalwatwoorden heeftverspild,is

m.i.volkomenbijkomstig.Jokastesgedragwijzigtnergensdefundamentele
relatie tussen vorsten volk.Claussuggereertook datnietOH ipoes,maar

hetvolk Lajosheeftvermoord;dezedaad vertegenwoordigtzoietsa1seen
eerste bewustwording van de collectiviteit.M eteen is Oedipoes ontlastvan

alleschuld,zoalsook Senecareedstwijfeldeaan dieschuld.M aarvrijvan
alle reële schuld,is Oedipoes bereid hetschuldcom plex te aanvaarden dat

hem doorzijn volk wordtopgedrongen.
ZoontwerptClauseendramatischpatroondatdeoudemytheonmiddellijk
verbindtmethedendaagseopvattingen.Geen vredenemend metde traditio-

nelemythe,ishijkennelijk op zoek naareenbetekenis,œn samenhangdie
hem ,en ons allemaal,ontschoten is.En datrechtvaardigtm .i.vele arbi6 H.Claus,Oedipus,De BezigeBij,Amsterdam,1971,99pp..
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traireingrem n.Hoe schraalhetresultatook mag zijn - noch deopzettelijkeverschuivingen,noch deboodschap die eruitresulteertvallen echt
grootsuit- ditishetwerk van een eigenti
jdsmensdiehetdramahanteert
alseen m d ium datin staatisachterdedingentekijken en demensoogin
oogteplaatsen metdewerkelijkecentravan hetbestaan.
TheatraalplaatstG aushetkoorop de Kène a1s een allesen iederœn be-

heersendecirkel.Daarbinnen kronkeltdemensonderzijn lasten.Visueel
omsingeltditkoorook de toeschouwers;Clausplaatsthetkoor,derijen
sluitend in een m litieke wil,herhaaldelijk oog in oog methet publiek;
uitdagend argumenterend vanuit de visuele opstelling.De autoriteit, de

burgerlijkeordewordengeprovoceerd.Métbehoud van deantiekemythe,
die immersdenarratievekern blijftleveren,draaitClaushetantieke wereldbeeld binnenstebuiten:nietdegodenleggen tekensaanindemenselijke
gd ragswijze,maardemenselijkeactiedwingtdegoden tothetaanbrengen
van tekens.
Zoals uit Thyestes ree s bleek,voelt Claus zich stilisusch verwant met
Seneca,die zelf ook een extrovert teken- en beeld-ontwerper was. Ook

Clausgrijptnaarretoriek en paletisch beddgeweld.DelichamelijkeoverdaaddaarvanisslœhtsœneigentijdseamplificatievanwatredsbijSenem
tevinden was.En Clausleeftzich uit,viertzijn magiKheverbeelding bot
a1sesthetischamusement.Lekkerarchaïschblijvendoenen tenslotteslechts
enkeleaccenten verleggen.M entaalisditdevollH igeClaus;theatraalisdit

alleen secundair zijn eigen taal.Achter deze,zijn waarheid zou hijzelf
kunnen komen,indien hijbereid iszich teconcentreren op dramaturgische
oprechtheid.

Interieur%(première29 oktober 1971,AmsterdamsTonœl)isœn toneel-

bewerking van zijn romanOmtrentDeedee(1963).Dekern van ditdrama
(envanditverhaal)bestaatnietuitdejaarlijksesamenkomstvandefamilie
Heylen;hetisveeleer œ n comm sitie van spanningen tussen m ensen,een
dem onstratievan interrelaties.DitheeftClaus als regisseur zelfuitge rukt

in zijn dœor-ontwerp:een Kienholz-ig comprimé van herkenbare kleinburgerlijke binnenhuisclichés,een collage van realiteitsfragmenten waarin
nieteen estheischeintegratie,maarhetnaastelkaarbestaan van heterogene

objœten wordtbe oeld.
M ijdoetlnterieuraan a1s een soortCy terbury Tdes.De familiebijœnkomstvormtgeen album metfolkloristische kiekjesuitdatrariteitenland
datdan V aanderenzouzijn.Alsdezemenxn œnsperjaarsamenkomen,
leven zijonshun leven voor.Deverschlendeepisodeszijn slœhtsoppervlakteverhalen,volkomen uitelkaarliggend,maarsamengebonden doorde

7 H.Claus,lnterleur,DeBezkeBij,Amsterdam,1971,133pp-,f7,90.
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dieptestructuurvaneengemeenschapm lijk cultuurpatroonvantijd,wereldbeeld,erotische hunker,christelijke conventie,onvervuld verlangen naar
gelukenzondesyndroom.Clausroeptschimmen uiteenverlM en op dathij
zelfdefinitief achter zich heeftgelaten,fossielen uitVlaanderen die hij
feilloos-helder tekent, een aiom nd kat
holicisme dathijherkenbaar als
basisencentrum vanzijndramaaanlegt.DezewereldisClaus'eigenwereld
nietmeer;en toch isereen vertrouwelijkheid metdediepteproblematiek,
dieandermaaldezijneblijkttezijn gebleven,altrachthijzevervan zich
Nvegteprojecteren.
Erisuiteraard eennarratievedraad.Geleidelijk geeftDee eezich blootals
devalsekameraad,diezijnboekenwijsheid nietweetom tezetten in avontuurlijkehulp alsdeom begrip bdelendeClaudein devernielingdreigtte
.

raken.M aarnietdechronologische aaneenschakeling van de verscu lende
incidenten m aaktde structuur uit; veeleer de tussenopnam en die samen

naarœn gd eeldegrond verwijzen:dehiaten,de verspringingen in tijd en
m rsoon,in ervaring en bewustzijn.ledereen ontmoetde ander op een
gemeenschappelijke speel-en leefgrond.Ditprocédé van de uitgespaarde
puzzelkan totverwarrendewillekeurleiden.En dusheeftClauseen vertel-

centrum gezocht:Natalie,Ded ee'shuishoudster.Zijrœonstrueertde bijeenkomstvia haar verbeelding en bundelt van buitenaf de uiteenlopende

bewustzijnseenheden van de verschillende personages.Ditnaasten over
elkaarbestaan vanelkaarpmmrrakendebewustzijnsvlakkenin ééndrama
lijktClaus'dramaturgisch kenmerk te zijn.In Nataliesvertelbeweging ligt
ookdeobjœtief-dramaturgischeverantwoordingvoorhetfeitdatdeepisodeshetsamenzijn we1tonen maarnietverhelderen;zeblijven beperkttot
mM M elingen worden nietuitgepraat,omdatNataliedezemotoriek in haar
primaire intelligentie nietvermoedten de auteur ze bovendien op de toeschouweroverdraagt.De ware toM rachtwordtonstoegesm eld in raadsels,
allusies,bedekte vragen,kleine explosies.Zeer gewoon, zeer ontroerend

vaak,zeerwrq.
e.
d tevens.Daarom isergeen eigenlijkecentralefiguur.Claude fungeert wel als activator van tegengerichte krachten,maar het re le

centrum is de mentale levensvoosheid.Het verwijt van kleinburgerlijk
niveau kan enkel slaan op de kwaliteit van het sociale werkmateriaal,
bepaald nietop de gd emonstreerde mentaliteiten op de levensprocessen
waarvan deze de uitdrukking is.
Deze dramaturgische techniek garandeert uitstekend tho ter.Op de voorgrond van fabelen realiteitbouwtClauseen wereld op die zichzelfuitstalt

in toevalligetics.Dezespeel-realiteitfungeertalsbrugnaarhetwerkelijke
dramatischemotief:eenwerelddieuiteenvalt.Dechristelijkeconventiedie
dezegemeenschapheeftsamengehouden,raaktgeleidelijk ontbonden en de
toeschouwerwordtertoeuitgenodigd de oprispingen van hetverlM en en de
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causalegronden van dehuidigeverkruimeling subdelsnmen te leggen en te

evalueren.Deschijn vanwerkelijkheid waarmeedescèneuitpakt,blijkt,in
dewereld van de toeschouwer,een hallucinante waarheid tekunnen zijn.
Clausageed inditstukbepaaldniet.Hijausculteertengeeftelementenaan
diezijn eigenmoueven enzijn bittereopstelling tegenoverzijn volken cultuur omzchtig maar welsprekend weten uit te drukken.Geen kunst als

cultuurfossiel.W e1een grootdrama,waarvan hetware gehalte pasblijkt
wanneer de toeschouwer bereid is afstand te doen van een conventioneel

beeld van leaterconsumptieen achterdeschijn van dedingenweetdoorte
dringen totdewerkelijkekernen van deëeatralefunctie.M omenten van
zijn.De kritische reacties op ditdrama hebben aangetoond dat slechts
weinigenin staatzijn dezezelfanalysevan hun kijkervaring aan tedurven.
EnzoblijftClauseen verkeerdbegrepenauteur.Eneengrootauteur.
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De D rie van Breda en de

GeestelijkeVolksgezondheid
J.L.J.Lumeij

Inleiding van de redactie

Naaraanleidingvandedebattenronddevrijlatin!vandedrievanBredalhebben wijnietonmiddellijkwillen reagerenuiteerbledvoordegevoeligheden en
degekwetstheid van verschillende groepen in hetN ederlandsevolk.

Wijzijn echtervan mening datvelen van onzelezersmetonswe1watmeer
zoudenwillen vememen overdeverschijnselen diezich- somstotonzeverwonderingenonzeschrikmisschien- hebbenvoorgedaan.Daarbijishetniet
onze bedoeling in de politieke stellingnam e in te treden,m aar om beschouwingen aan te dragen die ons kunnen helpen in deze kwestie ons eigen oordeel

rijperteverantwoorden.
Daarom publiceren wijthanshetartikelvan Dr.J.L.J.Lumeij,dathijons
directnadegebeurtenissen aanbood,maardatwijhebben willen bewaren tot
een m eer bezonken reflectieop deze zaak aangesneden kon worden.H etligt in

onze bedoeling te trachten naastdeze igeestelijk-hygiënische bespiegelingen'
ook de gedachten van een jurist,een socioloog,etc.,te brengen om op die
maniereen veelzi
jdiginzichtteverkrijgen.W ellichtzijn eronderdegenen die
ditlezen die hun deskundigheid in dezen voorons vruchtbaar willen m aken.

Tenaanzienvan hetartikelvanLumeijwillen wijeropwijzen dathijhiertoepastwathijin een vorig artikel,Van geestelqke volksgezondheid naar maatschappqkritiek .
/?,in hetfebruarinummervan Streven heeftuiteengezet,n1.dat

degenen diein degeestelijkegezondheidszorg werkzanm zijn,kritisch moeten
onderscheiden in hoeverre hun beoordeling van situaties ontleend is aan em pi-

risch-wetenschappelijk inzichten in hoeverre aan subjectieve elementen:de
eigen gevoelens,levensbeschouwing of ideologie.
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worden bedoeld drie Duitseoorlogsm isdadigers die na de
ooM
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deer
ndBr
ter
dood
veroordeeld Zjn en wierstrafveranderd isin levens-

langegevangenisstraf.Redsmeerderemalen hebben zijom gratiegevraagd.Dehuidige N ederlandse ministervan Justitie,Van Agt, heeftop grond van rechtskundige

overwegingen gratievoorgesteld,maarhijwildeerniettoeovergaan Dndereerstde

m ening van de Tweede Kamer en in zekere zin zelfs van het hele volk te horen.
Deze kwestieheefthetNederlandse volk hevig in beroering gebracht.
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W aarkomthetvandaan daterzoveelen zohefdgereactieszijn losgeslagen
naaraanleiding van hetvoorsteltotgratiëring van de drie van Breda? Het

lijktmezin tehebbenom nategaanwelkeargumenten,gevoelensen motieven in dehoudingtegenoverdezekwestiehebben meegespeeld.Dan blijkt
datde oorlog en debezetting nog allerminstalseen verwerkte,voorbije
periodeachteronsli%en,maarnogvolop onderonsaanwezigzijn.
Juridischeargumenten

W ijhebbendeargumentatiesvooren tegen vrijlatingrijkgeschakeerd kunnenvernemen,waarbijmetnpmedezinc.q.zinloosheidvanvrijheidsstraf
uitvoerig aan de orde isgekomen.Voorm inistervan Agtisde zin van de

gevangenisstrafhierin gelegen dat zijde gH etineerde beletnog œns in
zulkemisdaden tevervallen en anderenervanwœrhoudtZchaandergelijke
vergrijpen schuldigtemaken.Toepassingvan dezeFondregelsdergerechigheid op dedrieleidthem totde conclusie,datvoom etting van de straf

instrijdismetdegrondbeginselenvandeherrezenrechtsstaat.
M deren hebe n gewezen op hetelementvan vergelding,datwilzeggen van

wraak,indezingevingvanhetstrafrœht.Zijwijzenopdehistorischewortelsvan hetstrafrecht.De eigen <richting',datwilzeggen de vergelding uitgevoerd door slachtoffers en familieleden,had de neiging uitde hand te
lopen en tot eindeloze familievetes te escaleren.Hetdoor de staatgehan-

teerdestrafrxhtkreegzodoendedefunctieom enerzijdsgenoegdoeningte
verschaffen aan degetroffenen,anderzijdsom œn tezwarewee- raak te
voorkomen.Het rechtin eigen handen te nem en werd verboden.De genoemde dubbele functie van het strafrœ ht,gezien vanuit het principe der
vergelding,leidtertoe dat rechters en gratieverleners vaak balanceren op
hetscherp van desnede.Toegepastop dedrievan Bredaleidtdeze gM ach-

tengang totde volgendealtem atieven:enerzijdskan men ze% en datblijkensdehoorzi
ttingenblijkenshetkamerdebataan devergeldingsdrangnog
lang nietvoldoende voldaan is,weshalve vrijlating achte- ege dientte
blijven ter voorkoming van onrecht;anderzijds kan men zeggen datde
staat,eveneenstervoorkoming van onrecht.weerstand dientte bieden aan
de roep om wraak,metnam evan degetroffenen,volgenshetadagium dat

niemand œn god rechterkan zijn in eigen zaak.Andersgezegd:op welk
puntontaardthet eerbare <gehoord de Kam er'in het oneerbare volksgericht? Hetelementdervergelding brengtonsdus nietveelverder toteen
rechtvaardige beslissing.Vanuithetzelfde startpuntkomen bv.m ensen a1s

Prof.M r.J.C.M .Leyten (De Tijd,2-3-1972)en Dr.E.Brongersma (De
NieuweZfafe,1-3-1972)tottegenovergesteldeconclusies.
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Hete//ec/op deoorlogsslachtoffers
Niettemin kan m en zeggen dattotdusver deargumentatie zuiverwas,dat
svilzeggen helderin depremissen,helderin de gevolgtrekkingen en helder

in hetaangevenvan hetpuntwaarverschilvangevoelen mogelijk is.Nuis
ervan psychiatrischezijde,metnamedoorBastiaansen Musaph,œn nieuweoverweging in hetgedinggebrachttijdensde openbarehoorzitting van
de vaste Kamercommissie van Justitie:de geestelijke gezondheid van de
getroffenen.Vrijlatingvandedriezou diegezondheid nadeligbdnvloden.
En op ditpuntwordtvoormijde argumentatie veelminderzuiver.De
vraagrijstnamelijkofBastiaansenM usaphgesprokenhebbenprimairvanuitdedeskundigheid waarvoorzijbekend staan,ofprimairvanuithun
verbondenheid metdeslachtoffers,deeen doorzijnomvangrijketherapeutischeervaringmetlijdersaan hetK.z.-syndroom,deanderdoorgeboorte
of religie.
M en kan Vragen:watdoethetertoe? W atiseen psychiaterwaard alshi
j
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Zch nietverbonden voeltmetzijn cliënten

verbondenheid,metanderewoordenalshijnietvoorzijncliëntenopkomt?
Ditisjuist,mitshetookduidelijkisaan hen diehun getuigenisvernemen,
en datwaren ervelen,geziendekijkdichtheid van dedesbetreffendeT.V.programma's.Alszijspraken primairvanuithunverbondenheid,danishun
getuigenisnietveelm eerwaard dan dievan de slachtoffersen hun familie-

ld en,terwijlzijvoorvelekijkersdedeskundigen waren diespraken vanuit
hun wetenschappelijk,doorempirischewaamemingverworven inzicht.
'Deskundig'en fwetenschappelijk'zijn in onzemaatschappijoverladen begripm n geworden,overladen namelijk metgezag.Hetvolk heeft,ondanks
de anti-autoritaire stromingen,nog steeds behoefte aan gezag.Sinds God

stervendeisen zijn plaatsbekledersdaarom aanmerkelijk aan gezag ingeboethebben,ismen maaralte zeerbereid andereobjecten metgezag te
bekleden.Detdeskundige'looptdeswegegrootgevaar.Debetrekkelijkheid
van hetgezag van de deskundige kan nietgenoeg onderstreeptworden en
ditgeldtm etnamevoordepsychiater.Hetisimmerseen bekend feitdatde
waarnemingen in hetveld van de psychiatrie,en m eernog deinterpretaties
ten aanzien van diewaarnemingen,hun gestaltekrij
gen vanuitdesubjectiviteitvan de waarnem er.Hetis hier nietde plaats om deze stelling nader
uit te werken.Ik heb dit eldersgedaan (in Streven,februari 1972:Van

GeestelijkeGezondhddszorgn> rM aatschappijkrîtîek.
/?).
W aarhethierdusom gaatisdevraag:kunnen Bastiaansen M usaph waar-

maken,datvrijlatingvan dedriedegeestelijkegezondheid van deoorlogsslachtoffersnadeligzou bdnvloeden?Ofishetzodatdeneteligesubjectiviteit-objxtiviteit-problematiek indepsychiatrie,gecombineerd metdeenor-
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me behoefte aan geM gsprojectie bijhetvolk,ertoegeleid heeftdathun
persoonlijk gevoelen,vergelijkbaarmetdatderslachtoffersenhunfamiliele en,een status gekregen heeftdie hetin de verste verte nietverdient?

Laten wijœnsnagaan watvooraanwijzingenerzijn.
Een feitisdateen aantalvan hendienunoglijden aandeoorlogservaringen,œ n enorm eweerslag ondervonden heeftvan de discussie rond de drie,

datwilzeRen hun oorlogseaaringen zijn weergeactualiseerd,zijbeleven
hetopnieuw,metallegevoelensvan angsten onmachtdiedaarbijhorenen
waareen anderZch nauwelijksœnvoorstelling vankanmaken.Meerdere
psychiatershebben ditgerapporteerd.Zelfheb ik hetook gezien.En a1swe

nietallœn kijken naar de lijders aan hetK.z.-syndroom,maar naar de
pote en heterogenegroep er om heen,mensen die meerin hetbijzonder
methen sm pathiseren ofom andereredenen nog erg verbitterd zijn over
alleswatmethetDerdeRijktemaken had,dan hebbenwijdezeweerslag
ook kunnen waarnemen op dehoorzitting,bijdedokwerker,op hetBinnenhof.Eendergelijkeweerslagkanechternietbeschouwd worden a1seen
aanslag op degeestelijkegezondheid.Ditbehoeftgœn naderbetoog voor
werkersin degeestelijkegezondheidszorg,maarvoorœn bre erekring is
hetnietoverbodigditduidelijktestellen.Dathebben Bastiaansen Hugenholtz ook gd aan bijdepresentatievan defilm .BegrijptU nu wx r/- ik
huil/',toen zijwezen juistop dehelendewerkingvandezeactualisering,de
helende werking van hetloskomen van de emoties, angst en wod e,die
geuit en medegM eeld kunnen worden.
Hetisechternog ietsandersofereen discussieontstaatrond dedrieofdat

zijdaadwerkelijk vrijgelaten worden.Nu weten wijvan degeestelijke gezondheid van de slachtoffersna vri
jlating nog niets.W e kunnen slechts
gissen.W e kunnen veronderstellen datm etnam ehun woedegeactualiseerd
za1worden,maarwijweten nietofdie actualisering dan m indertherapeu-

tisch bruikbaarza1zijn dan vô6rdevrijlating.
Er isgerapporteerd datslachtoffersverklaard hebben zelfm oord te zullen
plegen indien totvrij
lating overgegaan wordt.Nu is een aankondiging van
zelfmoord een ernstigezaak.H etiseen noodsignaalen vaak meerdan dat.
De nood verdientserieuzeaandacht,ook indien de zelfmoordaankondiging
conditioneelgesteld is:Tals...,dan ...'.In ditlaatste gevalisde aankon-

digingechternietalleennoodsignaal,maarheeftkennelijk mededebd oeling om hetin de conditie gestelde te voorkomen.

Nu ishetaltijd beschouwd a1sgoedepraxisindepsychiatrieom enerzijds
dezelfmoorddreigingserieustenemen,anderzijdstevoorkomendatdeomgeving hierdoorgetiranniseerd wordt.Niemand za1Jantje adviseren om
metM arietjetetrouwen omdatM arietjegezegd heeftdatzeandersin het
waterza1springen.Daarmeeisnoch degeestelijkegezondheid van Jantje,
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nochdievan Marietjegebaat.lndienerietsschadelijkisvoordegeestelijke
gezondheid,datwilzeggenvoorgezondeintermenselijkerelaties,danishet
de tirannie van de zelfmoorddreiging.Ik spreek nu a1s deskundige.Datis

in ditgevalnietmoeilijk omdathetoverelementairezakenin relatiebehandelingen gaat.Ietsandersisofdeelementairebehandelingsprincipesvan de

micro-socialesituatieookoverdraagbaarzijn op demacro-sociale situatie.
Ditkunnenwijuiteraard nietzeggen,omdatwenognauwelijksbegonnen
zijnmetdedbehandeling'van macro-socialesituatiesen omdatwededaarvoorgeldenderegelsnogmoeten uitvinden.(Ook aan ditprobleem is aandachtbesteed in bovengenoemd artikelin Streven).Hetli
jktechteronver-

standig om tebeginnen metregelsdiein demicro-sociale situatiejuistde
verkeerdegebleken zijn.Vanuitdeze gd achtengang moethetaanvoeren
vandesuicidMreigingvan oorlogsslachtoffersa1sargumenttegen vrijlating
beschouwd worden a1s een ondeskundige aanpak van een m acro-sociale

consictsituatie.Hetismogelijk daterbetere aanwijzingen dan de bovengenoemde zijn om teveronderstellen datvrijlating de geestelijkegezondheid van slachtoffersnadelig zalbdnvloeden,maardeze heb ik althanstot
dusvernietvernomen.
Indien we ervan uitgaan,dateen psychiaterdie zich bemoeitm etm acrosociale conflictsituaties,zich dtheram utisch'dientop te stellen,datwilzeg-

gen dathijdienttestreven naaroplossingen diedegeestelijkegezondheid
van alle betrokkenen zoveelmogelij
k bevordert,dan isernog een andere
grondregeluitde micro-sociale therapeutische situatiedie ten aanzien van

de drieonvoldoende in achtgenomen is,namelijkde regeldatde <therapeut'in principeboven departijen moetstaan.Hetisduidelijk datin de
micro-sociale situatieditstandpunteen absolutevoorwaardeisom te kunnen functioneren.Bovendien bli
jkttelkensopnieuw,datin laatste instantie
de belangen van conflicterende partijen vaak veelmi
ndermetelkaar in

strijd zijndan aanvankelijk lijkt.Hetzichthierop en demogelijkheid om
beide partijen aan hetconflicttelaten groeien wordtdoorde partijdige
opstelling van detherapeutbelemmerd.
W elnu,ik heb sterk hetgevoelgekregen datBastiaans,zich bewegend in de

macro-socialesituatie,metditprincipegeworsteld heeft.Bijdepresensatie
vandefilm êBegrijptU nuwaarom fkhuil'heefthijalhetmogelijkegedaan
om overtekrijgen,dathetnietzijnbedoelingwasom vooroftegentepleiten.Zijninbrengtijdensdehearing kwam bijmijechterduidelijk overals
een pleidooitegenvrijlating,terwillevan degeestelijkegezondheid van de
slachtoffers.M aar ook de film ,gepresenteerd op di
tmoment,moetmijns
inziensbijdekijkersovergekomenzijna1seenpleidooitegenvrijlating.Bastiaansdeeldemede,dathijdefilm honderd maalgetoond hadinbinnen-en
buitenland,alsofwathiergetoond werd aan beleving van angsten kwelling
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ietsuitzonderlijkswasindepsychiatrie.Bijdeleek,dienietregelmatig met
een dergelijke emotionaliteitin contactkomt,moetdita1s eerste reactie
emotiesopwekkendietenderentegenvrijlating.Vandaardatmijdetiming,
enkeledagen voorhetkamerdebat,bijzonderongelukkig voorkwam.
Sociaal-psychologischeoverwegingen

Na deze kanttekeningen bijde gebeurtenissen van de laatste weken van
februari1972 wilik toch trachten demacro-socialeconlctsituatiewaarm ee

wijgeconfronteerd zijn nadertebekijken vanuitsociaal-psychologisch en
geestelijk-hygiënisch standpunt;toch,datwilzeggen ondankshetgebrek
aan ervaring in ditveld,zowelinzakedebeoordelingvan situatiesalsinzake

hetconstructief(dtherapeutisch')functionerendaarin.
W ijkunnen mijnsinziensstellen dathethiergaatom deagressiehuishouding,dezemaalnietbinnen een individuofbinnen œ n groep van nauw-verbonden individuen, maar binnen een hele natie en in de internationale
betrekkingen.Voorde leek vermeldik erbi
jdathetwoordagressieMerin
ruim e zin opgevat dient te worden.De drie hebben de ergste wandaden

begaandiemaarmogelijk zijn.Ditkwaadmoetgestraft,vergolden,gewroken worden.In de ruime zin van hetwoord is hetstraffen een daad van
agressie.De behoefte om te straffen staatpsychologisch nauw in verband
metandere uitingsvormen van de agressiedrift.Zo zalbv.deze behoefte

kleiner zijn a1sde agressiedriftzich korttevoren op andere wijze heeft
kunnen ontladen.Een ministerdiezijn opponenten op hun nummergezet
heeft,zalbijthuiskomstmildergestemd zijn tegenoverde wandaden van
zijn zoonjedan wanneerhijzelfervan langsgekregen heeft.Vandaardat
wijspreken van agressiehuishouding.Bijeen goedeagressiehuishouding is
ten eerstede agressie nietgeblokkeerd in haaruitingen,en ten tweM e uit

zijzich op plaatsen en manieren dievoorhetdoeltreffend functioneren in
interactieshetmeestgeschiktzijn.Bijeen slechteagressiehuishoudingkunnen metdeagressiedriftallerleionheilzamedingen gebeuren.Zijkan voor
een grootdeelverdrongen worden en zodoende buiten debewuste controle
van hetindividu komen metalle nare gevolgen vandien.Zi
jkan zich gaan

manifesteren op indirecte,slinkse manier,zij kan zich keren tegen het
individu zelf,zijn lichaam aantasten (bv.dooreen maagzweer)oftoteen
depressie en zelfssuicideleiden.Zijkan ook zo hoog opgeladen worden,
datzijuiteindelijkopexplosieveenhoogstdestructievewijzedoordebarricade derverdringing hœ nbreekt.Er kan nog veelmeergebeuren m etver-

drongen agressie,doch ik wi1hetopsommen dermogelijkhM enhierafsluiten methetnoemen van hetmechanisme derprojectie.Niethetindividu
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zelfwordtdan alsagressiefervaren,maardeander,hetgeen uiteraard leidt

toteen eindelozeketen van stoornissen in deintermenselijkerelaties.
W atkunnenwijnuzeggenvandeagressiehuishoudingvan hetNeerlandse
volk met betrekking tot de drie van Brd a? lk zal,in bespiegelende zin,

enkelemogelijkhedenaanduiden.Ondankshetfeitdatdezedriezich daadwerkelijkaandeergstewandadenschuldiggemaakthebben,kanmenmijns
inziensdestrafbehoeftediezijoproepen bijhetNederlandsevolk,niet1os
zien van alleoorlogsellendediewi
jmeegemaakthebben,metnamenietvan
hetconcentratiekamp-systeem in hetalgemeen.W i
jzijn daarblijkbaarnog
nietmeeklaaren deze driezi
jndeenigen waarop wijonsnogkunnen wreken.Erisop ditm omentgeen andere uitlaat voor deze vergeldingsdrang

voorhanden, temeer niet omdat wij met Duitsland reH s lang geleden
<vriendschappelijke'betrekkingen aangeknoopt hebben.De drie zijn tot
symboolgeworden van alles wathetnazi-Duitsland ons aangd aan heeft.

Alswehenlaten gaan,zijnweook dezeuitlaatkwijt.Terechtiserdaarom
doorvelen verband gelegd tussen hetverzettegen vrijlating en hettekort
aan opvang van oorlogsslachtoffers.Alszijbeteropgevangen waren,dan
zouden ze wellichthun agressie beter hebben kunnen herintegreren en be-

tereuitingsmogelijkheden daarvoorterbeschikking gekregen hebben.Het
isdaarom uitgeestelijk-hygiënischeoverwegingenvolkomendgezond'datde
ministervan justitietegelijk metdeintentietotvrijlatingalsnogbetereopvangmogelijkheden voordegetroffenen in hetvooruitzichtstelt.Tenslotte
kan inditverband vermeld worden datde eerdergenoemde suicide-dreiging
van oorlogsslachtoffers inderdaad een suicidegevaar inhoudt.De discussie
heeftimmershun agressie weer gemobiliseerd en indien deze geen uitlaat

vindtin de afwijzing van hetgratieverzoek,dan isinderdaad een deruitlaatmogelijkhH en hetkeren van deagressietègen zichzelf,onder andere in
de vorm van suicide.
Erisnog een andere wi
jzewaarop dedrietotsymboolgeworden zijn binnen hetkadervan onzeagressiehuishouding,nameli
jk doorhetmechanisme
vandeprojectie.W ijkomen danvoordeVraag ofwijNederlanderswerke-

lijk menen,datwijmoreelhoger staan dan de Duitsers (hetomgekeerde
vandeH el-Ariër-conceptie),ofwijwerkelijkmenen datwijbeterzijn dan

de Am erikanen,die Vietnam m ethuid en haar platbranden, de vraag of

wij,indien wijzelfin een bepaaldesociaal-psychologischeconstellatieverzeild raken,niettotsoortgelijkedaden in staatzouden zijn alsdeDuitsers
tijdensdeoorlog.W ijzijnuiteraard geneigd dezevraag metverontwaardi#ngvan dehand tewijzen,maarschuilterin dezeverontwaardiging dan
nieteen klein beetjehypocrisie? Dedriehebben zich a1sonmensen gedragen en bieden onsdaarom een welkome gelegenheid om onze eigen onmen-

selijkheid te projecteren.W ijzijn dan de rechtvaardigen,wijhoeven de
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onmensin onszelfnietmeerte zien en kunnen die zelfsnietmeerzien,net

zo min alswijdemensnog inhen kunnen zien.(Hetlijktondenkbaardat
ook dedrievoordeT.V.verschijnen).Vrijlating zou betekenen datwijde
projœtieterugnemenen ooginoogkomenmetonzeeigenonmenselijkheid.
H etisdan veiligerhetbeestopgesloten tehouden ofiuitte stoten'.Hetis
vanuitdeze sociaal-psycholo/schezienswi
jzebegrijpelijk,datmiistervan

Agtzich onderdedrukvanhetverzettegen zijnplannen heeftlatenverleiden zijn woordkeuzeteveranderen van <vrijlaten'naar <uitstoten'.ln de
collectief-onbewuste beleving van hetvolk isditlaatste veiliger,maar het

biedtuiteraard even weinig mogelijkheden om methet beestin onszelf
klaartekomen als wanneerhetgeprojedeerdebeestopgesloten bli
jft.
Vanuitdezeoverwegingen gezien isdusdie verandering van woordkeuseen

stap terug,alwaszijop datmomentuitoogpuntvanpolitieketactiek wellichtopm rtuun.Geestelijk-hygiënisch zijnditsoortprojectiesnamelijk bijzonder <ongezond'.W e kunnen nu we1denken datwe hetbeestopgesloten
ofuitgestoten hebben,m aarin feiteisheternog, inonszelf.Hetblij
ftactief

en- wathetergsteis- zonderdatweonsdaarvanbewustzijn (in onze
bewuste beleving zithetin Breda).Hetisverantwoordelijk onderandere
voorde dkleine concentratiekamm n'die wein onzemaatschappi
jin stand
houden(bv.chronischeonderdrukkingvandeeendoordeanderinarbeidsverhoudingen ofmeeralgemeen dooreconomische ofsociale pressie)en
waareen recente uitgavevan de NationaleFe eratie voordeGeestelijke
Volksgezondheid,getiteld çLeven na een oorlog'over spreekt. En wie weet
totwelke rampzaligetoestanden hetbeestin onszelfonsin detoekomstnog
leiden M l,netzoals hetbeest van Versailles, de wraak- en hebzucht van

ClemenceauenLloydGeorge(endezwaktevanW ilson)geleid heefttotde
beestachtige manifestatiesvan hetHitler-regime. M etandere woorden,a1s

weblijven projecteren zullen wenooituitdecirkelgeraken;voordesanering van de verhoudingen,op welke schaaldan ook, blijfteen confrontatie
metonszelf de eerste vereiste.

W atzou dehierontwikkeldegedachtengang,indienhijhoutsnijdt,nu inhoudenvoorhetverderebeleid tenopzichtevandedrie?Erismijnsinziens
maaréén conclusie:wezijnnietklaar,dusdediscussie,inclusiefdemogelijkheid totontladingvanemotie,moetvoortgaan,maardanmetmaximale
opvang van degenen die hetmeestgelM en hebben.H etis in ditverband
opvallend,dat allen die op 4 maart 1972 comm entaar leverden op het
kabinetsbesluit,hetbetreurden dat de discussie nietgesloten kon worden.
Ook deministersvonden ditœ n nadeel,altoonden zi
jmeeroog voorhet
feit,datverderediscussieonvermijdelijkwas,ongeachtdeinhoud van hun
besluit.Ik zou a1sgeesteli
jk-hygiënistwillen wijzen op degunstigewerking
die van een voortgezettediscussiekan uitgaan,vooralle betrokkenen,mits
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men nietbegintzich in eigen stellingen te verschansen.H etkabinetsbesluit

bid thetgrotevoordeel,daternu opœn watlangeretermijn aan hetprobleem gewerktkan worden.De <groep van deskundigen'zou in dediscussie

misschienœnbelangrijkerolkunnen spelen,mogelijk zelfseenbrugfunctie
kunnen vervullen,alzitten hiernog veelonduidelijkheden en haken en
ogen,waaronderanderevan M ierlo en Hugenholtz opgeattendeerd hebben
in hun eerstecommentaarop hetkabinetsbesluit.

Dein ditartikelnaarvorengebrachtegeestelijk-hygiënischebespiegelingen
leidenmijertoedewensuittespreken,dathetNderlandsevolk,zonder
schadeaan doch metvoordeelvoordeoorlogsslachtoffers,deze driegevan-

genenza1kunnen vrijlaten,voordatzijoog in oog staanmetdedood.
5 m aad 1972
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D e taalderliefde
Ben H emelsoet

Lelijk en slechtprozaiseralgenoegopdewereld,netalsoorlogennarigheid ...Ditstaattelezen in hetboek van Gerard Kornelisvan hetReve:de

TaalderLiefde.Hijschrijfthetaan zijn kunstbrod er op 29 september
1971.Deze briefwisseling in hetmidden van hetboek zou als contra-boek
gelezen kunnen worden datdeTaalderLiefde,LiefdeZonderNaam ,W ie

Zijn Vriend Liefheeft...SpaartdeRoedeniet,nodigheeftom compleette
kunnenzijn.Deschrijverwildatzijnboek compleetis.Debrievenzijnniet
afgedruktom tussen de regelsvan deandere stukken doorte kunnen lezen,
m aar ter ondersteuning,bevestiging van watanders elders is geschreven.
Daarom waarter weem oed,een m elancholie door deze brieven heen,een
ratzonder kop in een autobusop reis,en de Dood wenkt,de Doodsdrift
drijft.Delangevraag van eeuwen her:Hoe lang nog,H eer,hoe lang nog,
dringttotin hetzogenaamde alledaagse.<Helemaalop het eind kom thet
weer goed,bijde W ederkom stvan de M ensenzoon:dan zal Satan zich

vrijwillig onderwerm n.W anneer.(Alsde huisbaas de verrottevloerlaat
repareren:<dvolgendeweek'').Een heletijd,en vele,veletdkilobalen''T.
V.pindaas van de mensenvriend A.H.kan hetnog duren,reken daar m aar
jm n.Ik houd heelveel
0p.Een gewoon menskan datallemaalnietbegri
van de lieve H ere Jezus m aar ik voel toch ook een warm e genegenheid

jegenszijn Broer...'.
Dithuiveringwekkendevan alle dag,dwantbuiten God bestaatallœn m aar
deSatan',wordtbezworen in deTaalderLiefde;ongelllkkig delezeriede
brieven a1seen hoofdstuk apartzou m gen tequnlificeren.

Deschrijverdienu een stuklandin eigendom verworvenheeft,wilbeschrijven,schrijven waarhijstaat,waarzijntaalgeworteld is,en welkemogelijkhH en moeten worden blootgelegd,om iets totklinken te brengen datnog

nooiteerder in h,
etNederlands geklonken heeft.Hijschrijftonthullend,
ontmaskerend,borend naarhetnutteloze en hijdenktddat,wanneermaar
overalvoldoende nutteloze bouwsels ofvoorwerm n zouden staan,alhet
leed Zch daarin zou kunnen begeven'.M aar din de gehele zaal van het
Aquariumhuisbevond zich niets,datnutteloosgenoemd kon worden'.
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In hetAquarillmhuiskan eenvoudig nietsnutteloosgenoemd worden (Dat

ishetbeangstigendevan dezetijd:datniemand meerbereid is,terwillevan
een anderietsnatelaten,ofergensvan afteZen.WezijnhetPisces(Vissen)tijdvak en gaan datvan Aquariusbinnen.Een wezenskenmerk van
Aquariusis:hetnaarzich toerekenen.Daarom isditnieuwe tijdperk mij
ookzo vreemd.Ik kanhetlevennamelijknietzien alszinhebbend inzichzelf...'.

Danzoualleszijn plaatshebben gevonden,alleszoualzijn zoalshetwezen
moet,nietsnuttelooszou aanwijsbaarwezen.Alleszou letterlijk alterecht
gekomen zijn.Deschrijverdurftte weten dathetnog nietzo is,daarom
moetid ereletterlijkeinterpretatieworden uitgesloten.Degeloofsinhouden
zijnimmerstegenelkevertolkingbestand,behalvetegendeletterlijke.Deze
nutteloosheid maaktin schrijversgeschriftKunstmogelijk.De Kunst,die
geefthouvast,doorharevolstrektenutteloosheid.Zobrengtzijzijn boekop
wegnaarheteinde.Alsdiejongematrooslanggenoegonderhandengenom en is,is de mensheid Verlost,en hetboek af,of althans een hoofdstuk
CW an.

M en kangeenleesbaretekstmaken,a1smendegoddelijkheid vandeliefde
en hetsacramentele van de seksualiteit loochent.Taal der Liefde is een
leesbare tekst!

DeGoddelijkheid derLiefdespelteen Voltooiing,kondigtzo'nVerlossing
aan,dat metdit uitzicht alle uitingen van Liefde te kort schieten; over
Liefde kan per definitie nietgeschreven worden in termen van nuttigheid
en functie.tAlweer washetde Dood,metwie ik in de stad wandelde,al

behoefdemenhetnietaltijdzo ernstigop tevatten,enwasereigenlijkniets
andersaan dehand dan datTijgeruithetAquariumhuisœn buitenlandse
jongenhadmedegenomenendezebezeten had,en datiknuindestad voor
die jongeman een paarplaatboekwerken overAmsterdam had gekocht'.
Dezebuitenlandsejongeman isVerlostuithetAquariumhuis,losgemaakt
uithetnutvan hetalgemeen.Aan het einde van deze passage staat een

treurwilg,wuivende.<Hetschœn ongehoord moeilijk ergens een zin in te
ontdekken'.H et zinloze,het nutteloze schuiven ineen,de vraag naarzin
van ditallesmoetverstillen,devraag naarwater achterligt,om hetzo te

kunnenbeschrijven,omschrijven,om hetzozijn plaatstekunnen geven is
overbodig,op zijn minst voorbarig.Deze vraag weet nog nietvan het
hijgende,hetjachtende fwanneer',alsheteindekomt(dvolgende week').
W ie hetleest,lette erop .

TaalderLiefdeiseen ego-document.Deschrijverwilzo schrijvendatHijzelfen anderen inontroeringraken,erwegvan zijn.Hijsiddertzo datHij
bijherlezing zichzelferin kan herkennen.Zo kan Hijvoorlezerzijn voor
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tallozeanderelezersnaHem.Zokunnenzij,HijenZijnmeelezersherademen in hetnutteloze,om uitteZen boven hetgangbare.Zokomen zij
op adem in hetdsacrementelekarakter'van hetgeen geschreven staat.Diep-

steeerlijkheidgebie tzoteschrijven.
Zo schrjvend kan Hijdankbaarzijn datHijbegenadigd is,verlostuitde
vestingstrafwaartoeHijwasveroordeeld.Zo wordtHijdeonderdanigedienaar van H aar die Hem heeftbegenadigd.Nietm eerveroordeeld,verlost,

zouHijeraltijd zo vanwillen schrijvenol atallesvoltooid,nieuw zalzijn.
Hetsacramentmoet worden beklem toond,m oetaan hetlichtworden gebracht,in woorden gevangen,in stamelende verhalen in spanning worden
gehouden.

Hijweetvan demensen,zichzelf,vanhetpeillozedatergeschreven staat:
Gij,GijzijtM ijn Getuigen,zegtde Heer.Onze vermoeidheid betuigtde
Zijne,onzedroefheid dievan Hem,onzemorsigheid getuigtvan hetvele
waarin God bekled gaat;waarwijtroosthopen te vinden komen wijde
lieve Troostertegen die onsis toegezegd.

<Erzijnpaginaasbijdienietik geschrevenhebmaarletsofIemand anders,
oneindiggroterdanik'.Hijschrijft<Dekrachtvanmijntekstzouwe1daarinkunnenschuilen,datikhetuiteindelijkestellingnemenaandelezeroverlaat'.Gelukkiggeefthijaanwijzingen,suggestiesaandelezer.Debegenadigde,diebegenadigt,zegthetbeterdan wie ook:een mensenboek.

Politiek O verzicht
Internationaal

Frankr#k
A1shetinzi
jnkraam tepaskomtgrijptdehuidigeFransepresident,Pompidou,
graagterugop degedachtenvanzijnvoorganger,deGaulle.Zovondhijnude
tijdgekomenom teprofiterenvanhetin 1946doordezeingesteldereferendum
alshoogste uiting van de volkssouvereiniteit.De aanleiding vond hijin de
beslissing over het toetreden van D enem arken,Engeland,Ierland en N oor-

wegen totdeEEG,daarmeetotaalvoorbijgaand aan hetfeit,datde Engelse
prime-m inister,H eath,tegen een felle oppositie in, die voortdurend aandringt
op hethouden van een referendum in Engeland over de toetreding,vasthoudt
aan een uitsluitend parlem entaire beslissing.V anzelfsprekend heeft Pom pidou
hetrechtzijnlanddebeslissingoverdezenieuwepolitiek van een nieuw Europa
telatennemenopzijneigenmanier,maariserhiergeen sprakevan m isbruik
van een referendum ? De Franse president weet,dathi
jzowelin deAssemblée

a1sbijhetreferendum eenstevigemeerderheidvooraansluitingvan devierzal
krijgen,maarhijverkiesteenreferendllm - enookhiervolgthijzijnvoorgangerna- om zijnprestigeineigenlandendaarbuiten teversterken;hijrekent
erop,datveleFransen,geplaatstvoorhetalternatief- vooruitbreidingvan de
EEG of tegen Pom pidou - ,heteerste zullen laten overwegen.D e te verwach-

ten meerderheidwilhijdan vertalenalseengoedkeuringvan zijntotalebeleid,
waardoorhijtevensin staatzalzijn sterkere aanspraken tedoen gelden op de
leiding van het nieuwe Europa.
Of dit za1 lukken za1 afhangen van de houding van de verschillende Franse

politiekepartijen.Decommunistenzullen,zoalsteverwachtenwas,tegenstemm en en de socialisten denken erover hetreferendum te boycotten;verschillende andere tegenstanders van Pom pidou hebben echter al laten weten, dat zi
j
voor de uitbreiding van de EEG zullen stem m en. H etvervelende is,dater op
deze m anier geen zuiver beeld van de m ening van hetFranse volk wordtverkregen overhetvergroteEuropa;een aantalkiezersza1zich laten leiden dx r
intel'
neFranseproblemen en nietdoorhetbelang van Europa.

Bijhetbezoek vanPompidou aanLondenop 18maart- hetwaseen maand
eerderuitgesteld wegensdestaking in deEngelsekolenmijnen,diezowatde
heleEngelseeconomielam legde- isoverbovengenoemdekwestienauwelijks
gesproken daar heteen Franse interne zaak is. H eath en Pom pidou waren het
metelkaareens,datpolitieke en handelsbetrekkingen nauw m etelkaarverbon-

den zijn en dathetdaarom noodzakelijk isook depolitieke betrekkingen te
coördineren.H eath wilde daarom de Europese com missie grotere zeggenschap
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verlenen,hetgeen tevenszou betekenen,datBrusselde politieke hoofdstad van
Europa zou worden.Pom pidou bleefvasthouden aan depolitieke en militaire
zelfstandigheid van deleden;hetnieuwepolitieke orgaan van de Gem eenschap

moetnietin debestaandeinstellingen opgaan en zou in Parijsmoetenworden
gevestigd.D eze kwestie en de vraag ofervia directe verkiezingen een Europees
parlementza1worden gekozen werden aangehouden totde geplande topconfe-

rentievandeTienin oktobervanditjaar.

Sovjet-Unie
KennelijkheeftdereisvanpresidentNixonnaarPekingdeSovjet-leidersertoe
genoopthun kijkop deinternationaleverhoudingen teherzien.Waren zijtot
nu toenog vaag gebleven in hun beoordeling van de nieuw esituatie,nu heeft

partijleiderBrezjnev een tipjevan desluieropgelicht.Op een congresvan de
Russischevakbondenhieldhijop 20maarteenredewaarinhijdiverseaspecten
van de Russischebuitenlandsepolitiek uiteenzette.Hijging erhierbijvan uit,
datdetijdvantweesupermogendhedenvoorbijis,endaternudrien.1.PekingChinaenzelfsviert.w.hetvergroteEuropavandeTienzijn.Hijbleekweinig
gerusttezijnopderesultaten vanhetoverlegtussen WashingtonenPekingen
iswaarschijnlijkbangvooreen twee-fronten-bedreigingvanRuslanddoordeze
twee,dienietveelgoedsin dezin kunnen hebben gemigeeen doorBrezjnev
geciteerde uitlating van N ixon in Shanghai,datdeVerenigdeStaten en Peking
de toekomstvan de wereld in handen hebben.

Om dezesuprematietedoorbrekenoftevoorkomenhechthijgrootbelangaan
hetin meiplaatshebbendebezoek van Nixon aan M oskou en wi1hijgraagzijn
bijdragetotsuccesleverendoorzeerduidelijktepleitenvooreenovereenkomst
in deSttrategic)Atrms)Ltimitation)Ttalks),diereedstweeeneenhalfjaaraan
degang zijn en waarvan mennu hoopt,dattenminsteeen gedeeltelijkeovereenkomsttijdensNixonsbezoekza1wordenondertekend.
D ezelfde angstvoor om singeling deed hem ook de realiteit t.o.v.China onder

ogen zien.Hijging in op een Chineesvoorstelom op basisvan vreedzame
coëxistentiehun problem en te bespreken,m .a.w.M oskou erkentdatdeideolo-

gische meningsverschillen metPeking onoverbrugbaarzijn en datChinawe1
niet m eer behoort tot het socialistisch blok en niet meer aan het Russische
leiderschap is onderworpen,m aar dat hetdaarom toch weleen respectabele
m ogendheid is,wanrm ee netzo goed contacten kunnen worden onderhouden
a1sm etb.v.kapitalistische landen,dieook een ander sociaalsysteem kennen.
V erbetering van de betrekkingen m etW est-Europa is in dit kader ook van

grx tbelangvoorMoskou.Daarom voorheteersteenduidelijkeerkenningvan
hetbestaanvandeEEG;nuallevroegerebestrijdingheeftgefaald,deGemeenschap sterker geworden is en zelfstottien landen dreigtuitte groeien is het
onverstandig haar voortdurend te negeren.Afoskou kan bli
jkbaarnietgeloven,
datde econom ische sam enwerking nietgevolgd za1worden door een politieke;

eigenlijk heeftMoskou in dezen gelijk,maardeonderlingeonenigheid tussen
de tien b.v.overde hoofdstad - ofisheteerlijkerom te spreken van het
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oersterkenationalisme bijdiverseleden?- zou er toch weleens toe kunnen
leiden,dat Europa haar kans laat voorbi
jgaan om een wereldrolte spelen.
Onbegrijpelijk voorBrezjnev!
Alsde Russische partijleiderdenktaan verbetering van debetrekkingen met
hetWesten,ziethijdeW estduitseverdragen metMoskouenWarschau alseen
noodzakelijkevoorwaardeom totdevuriggewensteEuropeseVeiligheidsconferentietekomen.ZijnzorgoverdemoeilijkhedenindeBondsrepubliek bijde
ratificatievan dezeverdragen isdaarom teverklaren.Ofhetdaarom verstandig
isom doorbedektedreigementen een meerderheid in Bonn te forceren iseen

anderevraag.Wijmenen,datmeerdan alleadviezen van bevriendemogendhedenendreigementenvananderedeopenstellingvan demuurinBerlijnvoor
bezoeken aandeDDR tijdensdePaasdagendementaliteitvan deDuitsersten
gunstevan deratificatieheeftbeïnvloed,zodatookdeCDU hetzich mogelijk
nietkan veroorloven hettelaten aankom en op nieuwe verkiezingen.W antals
dezezouden plaatshebben dan isBrandtsOstpolitik deinzetvan deverkiezingenenzoudemogelijkheidvan bezoek aan bloedverwanten aan deandere kant
van degrenshetwe1eenskunnen winnen van ontevredenheid over de economischepolitiek van dehuidigeregering.

M idden-oosten
VierjarenlangheeftambassadeurJarring a1sspeciaalgevolmachtigdevan de
Verenigde N aties geprobeerd een regeling tot stand te brengen in hetEgyptisch-lsraëlische conflictOP basisvan de resolutie van de V eiligheidsraad van
1967,waarin terugtrekking van Israëlische troepen uitde bezette gebieden en

verzekeringvanderechten van allebetrokkenlandenalsmedevandePalestijnenOPdevoorgrond werd geplaatst.Hetisinmiddelsook alweereen jaar
geleden,datJarringsmissiein eenimpasseraakteenhijvoordezoveelstekeer
althansvoorlopig - zijn pogingen staakte.
-

Ilaarna ondernonaen pogingen om een interim-regeling voorde heropening van
de intem ationale scheepvaartin hetSuezkanaaltotstandtebrengen,waarbi
jop
verzoek van de Egyptische president,Sadat,en m etinstemm ing van de Israëlische regering de V erenigde Staten goede diensten verleenden,m islukten omdat

devoorwaarden vanEgypten.
1.gedeeltelijketerugtrekking van deIsraëlische
troepen van de oostelijke kanaaloeveren bezetting daarvan doorEgyptische
troepen voor Te1Aviv onaanvaardbaarwaren.Ook verdere pogingen van de
Verenigde Staten om alsnog een interim -regeling te bewerken a1s inleiding tot

een definitievevredeleden schipbreukdooreenweigeringvan beidezijden om
erop in tegaan,waarbijEgyptezich echterwe1indirectbereid verklaardede
m issie Jarring weer te laten optreden.
N adatook een poging van vier Afrikaanse staatshoofden om te bem iddelen
geen succeshad gehad,kwam dekwestie ter sprake in deAlgem ene Vergadering van de Verenigde Naties,m aar ook hierkwam men nietverder dan een
aansporing om hetbegin 1971 afgebroken overleg via Jarring weerte hervatten.
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Inmiddelshad Sadatin alle toonaarden beweerd,dat 1971 hetjaarvan de
beslissing zou zijn,liefstlangsvredelievende weg,maar alshetmoestdoor
geweld.Voorhetlaatstehadhijechterdesteunvan deR vjet-unienodig en
daarvx rbezochthijMoskou tottweemaaltoen.l.in oktober'71en februari
972.De Russische leiders kunnen zich niet verx rloven Caïro in de steek te

laten alwashetalleen maaruitangst,datPeking de kanszou krijgen meer
invloedinhetMidden-oostenteverwerven;zijbeloofdendaarom we1steunbij
deversterkingvan Egypte'smilitairemachtmaarterwijlSadatverklaarde,dat
alleen geweld een oplossing kon brengen in het conflict,vond de Russische
presidentdatde kwestie eerder lu gspolitieke dan langsm ilitaire weg m oest
worden geregeld.
Hetuitblijven van militaire actiestegen Israëlwas niet naar de zin van het
Egyptische legeren de studenten.Sadatverdedigde zich tegen deze aanvallen

methetverwijt,datdeSovjetsin gebrekewaren geblevendebenodigdeaanvullingenvanwapensteleverenen doortewijzenopdevoorEgypteongelukkige
omstandigheid,dathetinZuid-oost-AziëontstaneconflictrondBanglaDesjde
aandacht van de wereld z6 opeiste,dat Egypte alle sympathie zou hebben

verspeeld a1sheteind '71 een oorlog wasbegoM en.Hijbeloofde nogmaals
naarde Sovjet-unietegaan en deed ditook in februarij.l.,maarkreeg daar
weeralleenmaardebeloften,diehijalzovaak hadgehoord.Methetgeèn hij
tenslotte txh kreeg,bewerkte hij,datook de Verenigde Staten uiteindelijk
besloten hun m ilitaire leverantiesaan Israëlweerte hervatten.
In een redevoering voor de Algem ene V ergadering van de Verenigde N aties
beweerde de Egyptische m inister van buitenlandse zaken,datIsraëlprobeerde

dx rafzonderlijketractaten tesluiten metArabischelanden deArabische eenheid te verbreken.D aam aastwaren er verschillende geruchten,dater geheim e

besprekingen tussen Jordaniëen Israëlplaatshadden.Hetisaannemelijk,dat
beide waarheid bevatten. Koning Hoessein van Jordanië lanceerde n.1. in

maarteen opmerkelijk plan om deimpassein hetMidden-oosten tedoorbreken.Hijsteldedevormingvoorvan een autonomePalestijnseprovincieop de
W est-oevervandeJordaan - nu in Israëlische handen waarbijzichandere
bevrijdePalestijnsegebieden - Gca!- zouden kunnen aDsluiten;methet
huidigeJordaniëzoudezehetVerenigd Arabisch Koninkrijkvormen;elk van
detweedelen zou een eigen gekozen W etgevend Lichaam hebben m etiedereen

gouvemeur-generaal;alsPalestijnsehoofdstadwerdJeruzalem genoemd.Boven
de autonom e regeringen zou er een nationale regering zetelen in Am m an, die

belastzouzijnmetdebehartigingvan debuitenlandsepolitiek,dedefensieen
econonische zaken.

Natuurlijk ve- ierp Israëlditplan;hetisn.l.erg moeilijkvoorTe1Aviv om
Jeruzalem op te geven.M aar achterde enigszinsbrute Israëlische reactie kan

een hoeveelheid tactverscholen zitten.Hetisonwaarschijnljk,datHoessein
een dergelijk verregaand plan opwerptzondervooroverlegmetIsraël;bovendien lijkthetplan in veleopzichten op een doordeIsraëliërAllon geformuleerd voorstelin 1967 en genoem de Allon is een ernstig kandidaat vx r de
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opvolging van m evrouw M eir.Een alte gretigereactie van TelA viv zou H oessein nogm eerdan nu reedshetgevalisverdachthebben gemaaktin A rabische
kringen.

OokdeVerenigdeStaten juichten hetplan nietalteopenlijk toeom depositie
van H oessein nietnog m eerin gevaar te brengen.

Terwi
jlin de Arabische wereld woeste kreten tegen Hoessein weerklonken,
stelden deregeringen zich aanvankelijk watterughoudend op,maartenslotte
verbraken Irak,Syriëenook Er ptedediplom atiekebetrekkingen metAmm an
in een poging om Jordaniëvolledig teisoleren.

DeSovjetperszagereen kapitalistisch complotin om deArabischeeenheidte
ondergraven,m aarofficieellaatM oskou zich hierovernietuit,daarhetvoor

allesprijssteltopeenvreedzameregelingenzich hiermogelijkeen kansvoordoet.DaarMoskou steedsgrotereinteressekri
jgtin deMiddenoosteli
jkeolie,
Syriëen Irak graagRussischehulpzienbijdeontwikkelingvan hunoliegebiedenenerpaseenvriendschapsverdragtussenRuslandenIrakisgesloten,krijgt
Moskoumogelijk dekansbeideregeringen totmatigingovertehalen.Ditzou
verdere verm indering van Verenigde Staten-invloed betekenen, m aar w aar-

schijnlijkzou devredeermeegediend zijn.
10 -4 -'72

J.Oom es

België

Relancezonderpolitiek
1. In dem aand m aartwerd depolitiekeshow gestolen doordem inistersSim oneten D eSaeger,die meteen plan voor de dag kwam en om de Belgische
economie opnieuw te lanceren,het zgn.trelanceplan'.H et werd bekend gem aaktop 15 februariin hetN ationaalCom ité voorEconomische Expansie, dat
fam euze orgaan waar regering en sociale partners rechtstreeks m et elkaar
onderhandelen.W erknem ers-,werkgevea-,m iddenstands-en landbouworgu i-

satiesmochten eretnsrustig overnadenken.Vijfweken later,0P 23 maart,
steldeSim onetin hetN ationaalComitézi
jnplannogmaalsvoor,ditmaalvoorzien van een antwoord op deopm erkingen van de socialepartners.En ondertussen was het ook besproken door vier m inisteriële werkgroepen.

2. H etplan om vateen gamm a klassieke m aatregelen,uitgedachtdooreconom isten die heteconom isch procesklinisch doorgronden zonderdater waardeoordelen aan te PaS kom en.Politiek a1s m anagem ent.Aangezien de Belgische

economiesterkvandeexportafhankelijkis,zaldezenatuurlijkbevorderdworden,vooralde sectoren van de zeldzeme m etalen,de elektrische uitm sting, de
huishoudapparaten,de textielm achines, de synthetische vezels en stoffen,de

fotografischeprodukten.Vooraldezeondernemingenzullendusopeenbijzonderewelwillendheid kunnen rekenen a1szijexpansiekredieten a=vragen. Bovendien zullen erfaciliteiten geboden worden voor de vestiging van verkoop-
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kantoren in hetbuitenland,b.v.doordeondernem ingen toete laten dekosten

in één jaarfiscaalafteschrijven.
Nogalopvallend is,datde Nationale Investeringsmaatschappij (die in feite
staatsaandelen neemt in ondernemingen,terwijlde Nationale Maatschappij
voorKredietaan deNijverheid leningen geeft)ereen jaarlijkse dotatie van
250miljoenbijkrijgt.DeNIM wordtinhaarbestaansreden felbetwist;vooral
ondem em ingen op de rand van de afgrond doen er een beroep op.De m aat-

regelkan verklaard worden doordevoorliefde van sommige socialisten (Simonetisernietbij)vooreen financieringsvorm die,zijhetzeerlichtjes,naar
nationaliseringruikt.Een andereverklaring luidtdatdeondem em erszow einig
trek hebben om te investeren - m en spreektvan een overinvesteren op wereldvlak - datzelfs op de goedkope leningen van de N M KN weinig aanspraak
wordt gemaakt.

VerderzaldeB> op de investeringen worden verlaagd van 10 tot7,5%.
Investeringen voorprojecten tegen milieuverontreiniging krijgen specialetegem oetkom ingen.Openbarewerken en socialehui
svestingzullen a1sconjunctuurstim ulatoren worden gehanteerd.Bovendien wi1de regering datalle beschikbarem iddelen van de financiëleinstellingen en holdingsworden gemobiliseerd.

Hoedatza1gebeuren,isnietzoduidelijk.W elstaatalvastdatdekleinespaarderminderopbrengstkrijgtvanzijn geld,te- ijlhetbeleggenopkortetermijn
wordtgestimuleerddoorhetbelastingvrijplafondop despaardeposito'steverhogen.

Deregering wildeprijzenpolitiek voortzetten,maaro.m.<rekening houdend
metderendabiliteitsproblemen van debedrijven',hetgeen klaarblijkeli
jk betekent dat de gewraakte besluiten van M inister Cools van 24.12.71 versoepeld
zullen worden.H et privé-verbruik wordt gestim uleerd door de verkoop op

afbetalingtevergemakkelijken.
3. De eerste vraag is,ofditplan werkeli
jk nodigwas.In januaristelden we
hier de vraag:fKom ter een econom ische crisis?'Onze conclusie was toen dat
er we1sprake was van een m inder snelle econom ische groei,m aar dat er geen

aanwijzingen waren vooreen werkelijke crisis.Deminder gunstige conjunctuurwerd o.i.doorderegering a1seen m otiefgebruiktvooreen parlem entsont-

binding,waawoordewerkelijkeredenenmeervanparti
j-politiekeaardwaren.
Erzijn op hetogenblik geen aanwijzingen om diethesistewijzigen.Deregeringvoorzietinderdaadeeneconomischegroeivan 3% ;métde'relancetmaatregelen moetdat3,8% worden.Zonderdiemaatregelen zou detewerkstelling
dalen met9k000 eenheden t.o.v.1971,terwijlermetde maatregelen 4.000
arbeidsplaatsen meerworden beoogd.D e voorlopige index van de industriële

produktie(Agefi)voorjanuarigeefteenstijgingtezienvan4,5% t.
o.v.december,d.i.2,5% meerdaninjanuari1971.Debestellingenzoudenechtergedaald
zijn,maar,zegtSimonet,tdeze voomitichten zijn ietsminderongunstig dan
voorheen'.In febm ari bedroeg het aantal volledig werklozen m et normale
arbeidsgeschiktheid 42.675,d.i.14.638 meerdan in februari1971. M aar cata-

strofaalzijn die cijfers nietvolgens economisten-no= en.De werkloosheid
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treedtechter vooralop in debouwsector(15.696 volledig werklozen in februari)en de bouw wordtdoorvelen beschouwd a1sde barometervan heteconom isch leven.

Hetlijkterdanook meerop,dathetrelanceplan ergekomen isom engpolitiekeredenen:a1sereen nieuweregering m oetkom en <om hethoofd tebieden
aandemoeilijkeeconomischesituatie',dan möetdieinderdaad ook uitpakken
m eteen grootscheeps plan.Kwaad kan hetniet,en aldegenen voor wie econom ische groei vanzelf synoniem i
s van vooruitgang,kunnen ermoeilijk iets
zo'
n
plan uitstekend in de strategie van de uithe
bben.
Bove
ndi
e
n
past
tegen
voerende m acht,die wil doen gel
oven datzijhetisdieheteconomischeleven
regelten beheerst.D itkom terop neer datdestaatin dienstwordtgesteld van
de privé-economie.D e socialistSim onetisde ideale m an om ditte verwezen-

lijken.
4. W asSim onetzowatdevedettealshetbrain en deverdedigervan hetplan,
voordeuitvoering wistM inisterD e Saegerzich voorhetvoetlichtteplaatsen.
Erworden 10 miljard extrauitgetrokkenVOOrOPCO aFC Werken,Waarvan 3,5
miljard voorhuisvesting.Bovendien wi1deministerdatsupplementair de 5,9
miljardzoudenwordenvrijgegevendiein 1971werden geblokkeerd om dathet
vastleggingsplafond bereiktwas.Erzullen 3.000 sociale woningen m eer worden
gebouwd. D e bouwprem ie wordt m et 4.000 F verhoogd, zodat deze thans

100.000F.bedraagt,plus20% perkind ten laste.
D e Saeger beloofde ook de grondspeculatie aan te pakken,die de beste bouwpolitiek onuitvoerbaar dreigtte m aken.D atbouwgrond in België m eerdientom

te speculeren dan om op tebouwen,wordtbewezen doorhetfeitdat84% van
desedert1962 toegestaneverkavelingen onbebouwd bleven.Erwordtoverwo-

gen deeigenaarteverplichtendeverkoopprijzentepublicereneneenjaarlijkse
belasting te heffen op die pri
jzen.Metdeopbrengstvan diebelastingzou een
Fonds voor G rondbeleid worden gevorm d waarmee de overheid gronden zou
kunnen aankopen. De aangegeven pri
jzen zouden stabielblijven.Alleen de

indexeringzou erop toegepastmogen worden.Vrijverrassend isde ideevan
hetopstalrecht.Deeigenaar-Belgbouwtnatuurlijk op zijn eigen grond.Eerst
moethijdezeafbetalen,dangaathijsparenvoorhetnodigebeginkapitaalvoor
hetbouwenvanzijnhuis.DeSaegerzoudeformulewillenomkeren:eerstbouwen,dan degrond betalen.Ditzou gebeuren op gronden dieeigendom zijn van
de overheid en door de bouwheer op ieder ogenblik gekocht kunnen worden

tegen devöörhetbouwenvastgesteldeprijs,gekoppeld aan deindexverhogingen.

5. Hetrelance-plan kreeg de instemming van de sociale partners,doch zi
j
lijken hetmeerteondergaan dan hetgeestdriftigtesteunen.En van sommige
kanten rijsterflink watkritiek.
De sociale partnersdeden nuchteropmerken daterdank zijhetplan in de
bouwsector slechts 1.000 arbeidersm eertewerkgesteld zouden worden,althans

volgensdecijfersvan heteconomisch budget.MinisterMajorbleek van die
cijfersnietop dehoogte;hijzou heteensnakijken.Men kan trouwensheelde
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opvattingin twijfeltrekken dateen economischerelanceaangepaktmœtworden langs de bouwsector.tM sde bouw goed gaat,gaatalles goed'kan even
goed om gekeerd worden:fA1s alles goed gaat,gaatde bouw ook goed'.A 1s
allesm indergoed gaat,denken gezinnen m eteen bescheiden inkom en nietaan
bouwen.Een verhoging van de bouwprem ieza1daarnietveelaan verhelpen.
Bovendien dreigen dit soort m aatregelen de m entaliteit te bevorderen, dat

iedereeneigenaarmoetwordenvu zijnhuis,liefstmetzijneigentuintje.Ineen
landjevan 10 miljoen inwonerskan dattoch nietblijven dx rgaan.Erzijn
andere woon-en leefvormen denkbaar.Hetblijfttypisch voor België dat er
geeneigenlijkhuisvestingsbeleidwordtgevoerdendatdewoningpolitiekdominerend conjuncmurregelend wordtgebruikt.Hetwdsontwerp dat het Plan
1971-1975goedkeud,spreektdaaroverzijn bezorgdheid uiten wi1aan deze
toestandeeneindestellen.Maarbijdeeerstegelegenheidvervaltmenopnieuw
in de oude aanpak.
H etzelfde geldtvoor de politiek van openbare werken.Ishetzo vanzelfsprekend dathetautostradenetnogm oetworden uitgebreid?En m oetditresulteren

in hetachteraffinancieren metstaatsgelden van deprojecten diedeluchtvervuilingweerongedaan moeten maken?Moeten wedestadvolblijven stoppen
m etpersonenwagens?M oeten wenieteerderhetpubliek vervoerstim uleren en
van de stad weer een woon- en leefm ilieu m aken? K unnen de gelden voor
openbare werken nietgebruiktworden voor hetbouwen van een collectieve
sociale infrastructuur,w aarBelgiëtoch een opvallend tekortaan heeft:kindercrèches,ziekenhuizen,tehuizen voor ouden van dagen,zwembaden,enz.

Daarzijngeenplannenvoor,diezijnnietopgenomenin debegrotingenvande
gemeenten en commissies die ze zouden moeten uiwoeren.Als conjunctuurpolitiek helpt dit dus niet.M aar het feit dat er geen planning is voor sociale

infrastructuur,is een politieke kwestie.Christelijke organisaties b.v.houden
niet erg van hetcollectieve,alwas hetm aar om dat de betreffende m inisteries

gewoonlijk in handenzijn van socialisten.
Dezerelancepolitiekza1alleszinseenwinstpuntzijn voorDeSaeger.Voorhij
m inister van openbare werken w erd, had België de faam over het slechtste
wegennetvu Europa tebeschikken.De Saeger w erd een grx tautostradebou-

wer.Nu ziethijeen nieuw werkterrein:groene zones,grondbeleid,woningbouw .H etm inisterie van huisvesting werd om gevo= d toteen staatssecretari-

aatonderzijnbeleid.Wordthijeentweedekeerderedderdesvaderlands?
6. De grondigstekritiek op hethele relanceplan is,dathetde bestaande eco-

nomieonvoorwaardelijksteunt.Economischegroeizondermeerblijftdeafgod,
terwijltochhetinzichtgroeitdateenversoberingnoodzakelijk is.Wanneerde
staatde m iddelen van de gem eenschap rechtstreeksin heteconom ische leven
gaatinspuiten,m ag die gem eenschap ook ve- achten datervoorwaarden aan

verbonden zijn,datdeoverheid deeconomiekan oriënteren naardereële,in
de eerste plaatsde sociale en collectieve behoeften.Tevensgroeitdevraag naar

de democratisee gvan de economie en hetbedrijfsleven.Nietsdaarvanisin
hetplantebesm uren.En datisweertebegrijpen:a1sdeoverheidsocialiseren-
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de eisen aan haar hulp verbindt,zullen de ondernem ers erm inder gebruik van
maken,en dan m isluktde relance.Zo kan m en zeggen dathetrelanceplan de
fouten van heteconom isch systeem des te scherperin hetlichtstelten in de

handwerkt.Hetkaneenpogingzijndeeconomischegroeitestimuleren,maar
een vernieuwde politiek ziternietin.Een periodevan çafkoeling'van de eco-

nomielijktnieterggeschiktom tevernieuwen.Ditzou moeten gebeuren in
periodenvan hoogconjunctuur,of...tijdenseen economischecrisis.
Tenslotteishetinteressantdekritiek weerte geven Van Som m ige econom isten
volgenswiehetrelanceren van de econom ielangsde producentom nietm ogelijk is.Ditkomtneer op geschenken aan hetprivé kapitaal,rechtstreeks of

onrechtstreeks.A1salternatiefstellen zi
jdathetrelanceren van de economie
m oet gebeuren langs de transferten:langs de lonen van de am btenaren en de
socialeuitkeringen.Bepaaldesocialeuitkeringen zoalsdepensioenen kunnen in

hethuidigestadillm moeilijkalsconjunctuurregelaarwordengebruikt.Maarde
staatstelt500.000 ambtenaren tewerk op een totaalvan 3,7miljoen werknem ers.D oor een gedeelte van de loonsverhogingen in periodes van hoogcon-

junctuurop te sparen envrijtegeven bijafkoeling van de conjunctuurzou
autom atisch een zeer gedifferentieerde stim ulansontstaan.Ook in hetACV,
vooralin deCentralevan H outen Bouw,voeltm en we1ietsvoorde formule

van zinvesteringsloon',maarbijdeanderesocialepartnersisdegedachtenog
nietrijp.
H etheleplan van Sim onetm oeten wem isschien minderzien alseen pogingtot
relanceren van de econom ie,dan we1a1seen gebruik m aken van de gelegenheid om de econom ische structuurverderuitte bouwen m etde overheid erin
vervlochten alsverkeersregelaar.H etkom terdan nog alleen op aan ditappa-

raattechnisch goed tebeheersen,liefstzonderzuivermaatschappelijkeideeën.
10-4-'72

W ardBosm ans en RitaJolie-M ulier

Forum

Eén Ierland

)
uele protestanle minderheid in de Ierse Republiek heeft geleerd vre-zzasm
in dit bestel te leven.De Roomse soep

Rondom het tragisch conflictin Noord- wordtbli
jkbaarnietzo heetgegeten als
Ierland iserœ n overleg gaandedatniet zij in de Grondwet wordt opgediend.

uitblinkt door duidelijkheid. Aan dit Maar op de een miljoen protOtanten
overleg nemen driepartijendeel:Noord- van Noord-lerland werktdebinding van
Ierland zelf,Engelu d en de Ierse Re- de Republiek met Rome a1s een rode
publiek.Alle driemogen Zjhun Wnger lap op destier.DeIerse Reyubliek>1
opsteken a1s zij œ n oplossing weten, op dit punt water in de wlln moeten
maargeen van drien durftklaarblijke- doen wi1 de vo= ing van één staatsbelijk die vinger erg driftig te verheffen. stel voor heel Ierland voor de NoordBijalle drie heerstaarzeling.BijUlster Ierse protestanten zelfs maar aanvaard-

deaarzelingvandeverbijstering overde
toenemende hartstochtelijkheid waarmee
de strijd tussen twee bevolkingsgroemn
wordtuitgevochten.BijEngelanddeaarzeling van deverantwoordelijkheid voor

baar worden. Maar water in de wijn
betekentGrondwetswijziging en Grondwetswijziging eist een referendum. En

ditbetekentdatLpch,alshijookmaar

één stap te haastlg zet, de kans loopt
het opheffen van het Noord-lerse zelf- uit de kring van de katholieke doordoubestuur.Bij de Republiek de aarzeling wers een felle verzetsbeweging te ontvan devoorzichtigheid.
ketenen, die, ook a1s zij géén succes
De staatkundige zelfstandigheid Van heeft,de Noord-lerse protestanten allœ n
Noord-lerland onder een soort Protec- maar nôg wantrouwiger kan m aken dan
toraat van Engeland is de Ierse Repu- zi
j al zijn.Op het laatste congres van

bliek altijd een doorn in hetvlees ge- zijn Labour Partijheeftmen hem verweest en Prem ier Lynch staat dan ook,

weten,dathijgeen blijk heeftgejeven

vooralin zijn eigen Labour Partij,aan van een visie op het beleid dat h1J zou
sterke druk bloot om van de gegeven
om standigheden gebruik te maken om
de eenheid van het hele groene eiland
in één staatkundig verband te bewerkstelligen.

moeten voeren om de Weg naar een Ver-

enigingvan heelIerland tebereiken.Hij
heeft die beschuldiging naast zich neer-

gelegd,maarhijheeftôôkleenbeleids-

plan op tafelgelegd,evenmln alsin zijn
Hijzou ditzelfook we1willen,maarhij overlej metdeoppositiepartijen.Endat
is er zich maar al te goed van bewust za1hi
Jwellaten ook.A1shijook maar
dat hij daarbij met uiterste omzichtig- even tevroeg zijn kaarten op tafellegt,
heid te werk moetgaan,wilhij de el- kan hijzijn helespelbederven.Hijmoet
lende van Noord-lerland niet in eigen m et de grootste omzichtigheid te werk
huis halen.In het voor 95Z katholieke gaan om de katholieke intransigenten in
Ierland speelt de katholieke kerk een ziJ'n eigen land niettegen de haren in te

bijzonderbelangrijkerol.OokdeGrond- strijken.
wet vertoont daarvan de sporen. De Daar komt nog œn heel belangri
jke

zaakbij.Nietalleenlevensbeschouwelijk aanbrengen van œn aantalwijzigingen
maarook economisch gaaptereen wij- in hetgrondwettelijk bestelvan de Rede klooftussen Noord-lerland en de Re- publiek en ten tweede van een voorlopig

publiek.Ditblijkt vooraluit de cijfers

-

voorœn jaaroftien - voortgezette

van de sociale voorzieningen in beide steun van Engeland.
delen van het eiland.Noord-lerland be- Alleen:hetblijftgissen.Een ideeishet

steedtuit œn budgetvan 207 miljoen we1maarofMjermee voor de dag kan
m en en Wanneer,datis afwachten.
?ond 48miljoen aanonderwijs,45mil- ko
H
.
H.
Joenaanjezondheidszorgen6,5miljoen
aan womngbouw. De Republiek, m et
dubbel zoveel inwoners, besteedde in

1968/69 uiteen budgetvan 189miljoen
pond 49 miljoen aan onderwijs,44 miljoen aan gezondheidszorgen 11,5miljoen M oralisme in hetbuitenlands

aan woningbouw. Dit betekent dat beleid
Noord-lerland per hoofd van de bevolking m eer dan dubbelzoveeluitgeeftals Engeland zitmetde kwestie Rhodesië in

de Republiek. Nu zeggen deze cijfers zijnmaag.
natuurlijk nietalles.In de eerste plaats G n kwestie die eigenlijk neerkomt op
krijgt Noord-lerland 33 miljoen pond de vraag in hoeverre men moralistische
steun van Engeland.In detweede plaats overwegingen in het buitenlands beleid
zijn de verschillen tussen wat de beide m oet betrekken.

landen uitgeven aan sociale voorzienin- M onarchen,dictatoren,aristocratie n en
gen sedert 1968 aanzienlijk kleiner ge- plutocratieën hadden weinig moeite met
worden.In de derde plaatsm ag men de- die vraag. M oralistische overwegingen

ze cijfers niet a1s maatstaf gebruiken speelden in hun beleid nauwelijks een
voor het totaalbeeld van de sociale ver- rol.Zijhielden zich aan Machiavellien
houdingen in beide landen. ln Noord- aan hun eigen portemoM aie.Een autoIerland zijn bijvoorbeeld depremiesdie craat a1s Frederik de Grote van Pruisen
de arbeidervoorzijn socialevoorzienin- mochtin œn lijvig boekwerk de stellin-

!enmoetbetalen,aanzienlijkhogerdan gen van M achiavellialm etveelmisbaar
ln de Republiek.Een onderzoek van de
Ierse vakverenigingen heeft uitgewezen
datalmetalhetgem iddelde netto-loon,
waar de gehuwde arbeider in de Repub
ekda
me
na
hui
sjn
lilgit
neda
tar
van
zi
gac
at
oll
né
ega
teve
innUl
ho
st
ge
err
.
De Republiek verwacht bovendien, dat

Van VefontWaardiging VerWerpen,in de

praktijk van zijn beleid had hijereven
weinig lastmee a1s een Hitler,wiens redevoeringen nietmindervan tmorele'verontwaardiging tdlden. De Hollandse
kooplieden van de zeventiende en achttiende eeuw trachtten we1een rechtvaardiging voor hun beleid te vinden in de
leer datwelstand een teken is van Gods
welbehagen,maar in hun optreden had-

haar economiezich in stijgende lijn zal
blijven bewegen met name door haar
aansluiting bijdeEuropeseEconomische
Gemeenschap.Zij verwacht dat,zodra den zijhetmeerop diewelstand dan op

dieaansluitin!haarbeslagheeftgekre- datwelbehagen begrepen.
gen,de Am erlkaanse industrie grote be-

De democratie had hetvan den beginne
faan moeilijkermet datm oralisme.
plaats van eigen bedrijven binnen het a
De
ervaring van de Franse Revolutie
territoir der Gem eenschap za1 gaan tot
o
ond
emaaralteduidelijk waarhettoe
nen.
leidde. De leiders van deze revolutie
M et andere woorden:die thansnog be- trokken ten oorlog.Niet,naarzijzeiden,
staande economische verschillen hoeven uit de imperialistische overwegingen
geen doorslaggevende ro1 te spelen. waar de Franse koningen zich door lieLynch schijntde oplossing tezoeken in ten leiden,m aar uit overwegingen van
entbevrijd'
de richting van een vereniging derbeide moraal.Anderevolken moest
Ierlanden op basis van ten eerste het worden uit de tirannie van vorsten of
langstelling voor Ierland a1s vestigings-

plutocraten.Doch waar het allemaalop len,zoals hetparlementslid Julian Critchuitliep washetpuurste imperialisme van ley onlangs in The Tim es opmerkte,de
Napoleon. En op een débacle voor buitenlan/ e politiek aanwenden als een
Fru krijk,dat een oorlog verloor, die middel tot het ten toon spreiden van
door de andere volken van Europa ôôk deugdznsmheid.Maarwatzi
jn de conweeruitt
m orele'verontwaardiging tegen sequentiœ daarvan ten aanzien van Rhodedictatuurvan de Corsicaan werd aan- desië? Een kruistocht? Een oorlog à la
Vietnam ?
gespannen.
Ietsdergelijks Zen wijvandaag de dag Critchley is van m ening,dat moralisme
in Viemam .W at de achtereenvolgende in de buitenlandse politiek niet thuis
Presidenten en M inisters van Buiten- hoort.In de buitenlandse politiek gellandse Zaken in de Verenigde Staten in den niet de normen van moreelgoed of
werkeliikheid heeftbewogen tothetvoe- moreel slKht; allœ n normen van verren van een oorlog tegen Noord-viet- standig of onverstandig.Buitenlands benam mag men in hetm idden laten,maar leid hoortzich te richten op het belang
zijhebben deze oorlog aan hetAmeri- van het eigen land.M etm orele verontkaanse volk Tverkocht'metmoralistische waardiging komtm en alleen maar in de
argum enten: verdragstrouw en bescher- immoraliteitvan een oorlog terecht.
ming van onschuldige volken tegen de M et andere woorden:M achiavelli heeft
opdringende dictamur van het commu- niet alleen voor de Vorst geschreven
nism e.H et eind van het lied is echter m aar ook voor de Democratie.
één en al ellende.En nu keertzich dit- A1s dit de m ening weergeeft van de
zelfde moralism e tegen de oorlog. Het m eerderheid der conservatieven in EnAmerikaanse volk moet er niets meer gel
and,gaan wijdan in een botsing tussen W ilson en H eath een reprise tegevan hebben.
W at m oet Engeland nu met Rhodesië? m oetvan de botsing tussen Gladstone en

Het racisme van Smith en de zijnen is Disraeliin devorke eeuw?Datkan inde moralisten in de buitenlandse politiek

teressantworden.

uiteraardeen doorn in hetvlees.Zijwil- H.Hermans
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Binnengekomen boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek vermeld,worden besproken naarmogeljkheid

tionele leerpatroon met voorgeschreven

SOCIALE WETENSCHAPPEN
Harris,Nigel- Competition and the Corporate Society.- M ethuen & Co,London,
1972,384 pp.,E 3,75.

leerprogramma's,jeli
jke standaardopgaven
endeonvermijdeli
lkerapportcijfers.

Aangestoken doordeze voorbeelden worden
enige antwoorden gegeven op devraag door

welkemethodemen ditvri
jeleren kan bevorderen.

jd deonderliggende prinKonze,M ari
anne,Hrsg.- Fûrdie Bejrei- Dan wordthetti
ung derFrau.- Verlag M arxistische Blët- cipes en vooronderstellingen te leren ken-

ter,Frankfurt/M .,1972,218 pp.,DM .5,- . nen, die aan deze methode ten grondslag
M eadows, Dennis L.Ed.- Rapport van liggen.Deze zienswijzen van Rogers over
hoe studenten leren, hoe het hedendaagse

de Club van Rome.- (Au1a) Spectrum, onderwijserin werkelijkheid uitzietenhoe
Utrecht/Antwerpen, 1972,215 pp.,j2,50, he
tonderwijsbestuurzoukunnenzijn,lopen
BF.41.
Nuscheler, Franz,Hrsg.- Rassismus und
Widerstand.- Perch.Haus Verlag,M annheim -Ludwigshafen, 1972, 115 pp., DM .
4,80.

uitop zeerleesbarebladzijden overlevensbeschouwing en waardebepaling van deze

vrijemensbevrijd totleren.
Tenslotteeindigtdeschrijvermeteenmodel
oor een onderwijsrevolutie waar de volR#k,M .C.- Structuur,machten geweld. v
Nelissen, Bloemendaal, 1972, 109 pp., ledig functionerendepersoon totzijn recht

kan komen.
/9,
75.
e lessen die Rogers geeft,kunnen inderStuyck,Raymond - Topmanagersin Vlaan- D
da
ad voor diegenen die zo vri
j willen zi
jn
deren.- Brito,Antwerpen,1972,164 pp..

Proj.Dr.CarlRogers

Leren in vrijheid

bijhem schoolte gaan,een grotere gevoeligheidbijbrengen voorhetleren invrijheid
a1s een manierom de vrijheid te leren kennen.

De Toorts,Haarlem,1971,304 pp.,/32,50. De indelinj,de wijze van behandeling,de
De maatschappij verandert. Dan moeten rake typenngen en hetweini
j schoolse in
ook de scholen en andere leerinstellingen
z
i
j
n
be
s
c
h
r
i
j
v
i
n
g
e
n
v
a
n
pr
a
k
t
l
k en leerin
veranderen.Niet alleen in datgene wat zij hetonderwijsondersteunen di
t somsperte leren hebben,maar vooralin demanier
soonlijk pleidooivoor leren in vrijheid.
van leren in een steedsveranderende maat- Ee
aanvullende bibliografie over de beschappij.M aarditnieuweleren vereisteen hon
e
f
t
e
aan onderwijsvernieuwing,demens
groterewijsheid om teleren.Teneinde die in zijnnwa
nenzienswijzenenherzieninvrijheidteontwikkelen,bijdeleerlingen te gen in dearde
wetenschap van de hand van
stimuleren en in het praktische onderwi
js Alice Elliottverhogen debruikbaarheid van
hanteerbaarte maken heeftCarlRogersdit deze studie.
boek geschreven.
G.W ilkens

Sympathiek bejintRogers bijhen die bi
j
hetonderwijszl
jn betrokken:hijtoontaan

TheoretischeAspekteder
van de onderwijspraktijk aan datmen niet Religionssoziologie (l)und (11)
de hand van drie uitvoerige voorbeelden

zonder meer gebonden is aan het conven- W estdeutscher Verlag, Köln und Opladen,

842
1966 -1967,resp.255 -222 pp.,DM .40 per
deel.
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lende auteurs analyseren <de verlammende
kracht van de bestaande situatie, die op
louter willekeur berust', teneinde zich in

Wieno!mochtdenkendatgodsdienstsociologen zlch voornsmelijk zouden bezighou- daaropvolgendegedachtenhiervantebevrijden met hetin statistieken en cateqorieën den.De voornaamste auteur,Frank Böckel-

onderbrengen van kerkelijke organlsaties,
zalbijhetlezen en vooralbestuderenvan
dezetwee,reedsweerenigejaren oude,de1en InternationaleJahrbûcher/ûrReligions-

mann,proeften toetstdeanalysesen ideeën
aan bovengenoemd ideaalvan een bewer-

king van hetdagelijksleven.

Wie zich door hetsoms moeizaam marxissoziologie snel tot de verrassende ontdek- tischjargonheeftheengeworstelden daarbij
king komen hoezeerdegodsdienstsociologie volgens de bedoeling van deze studie tot
zich in haar theoretische en methodologi- denken isaangezet,kanzichdaarnabevrijd
sche aanpak heeft ontwikkeld.De lods- voelen.Er worden geen prognoses gegeven,
dienstsociologie nadertde volwassenheld en geen emyi
rische analyses naar voren gewordtdaarmee nietalleen meer zelfstandig bracht,nletalle mogelijke ontwikkeling en
qua methodiek, theorie en onderzoeksge- tendensen verdisconteerd noch met de on-

bied,maar ook relevanter voor hetwijder vermijdeli
jke werkelijkheid rekening gehouveld van de Algemene Sociologie.
den.Deze modellen,terbevrijding aanreIn hetkortebestek van een boekenrecensie boden, willen, zo zegt het opschrift, niet
ishetondoenlijkzelfsdeinhoud aan tege- afleiden, maar ontevreden maken. Het is

ven,laatstaan een terzake en redelijk uit- bevrijdendelectuurvoorwiedaarmeevrede
gewerkte beoordeling te geven.Daarvoor is

neemt.

hetaantalonderwerpen te grooten zijn de G.W ilkens
studies tezeer verschillend van optiek en
probleemgebied.Datzou dan ook de enige

kritiekkunnenzi
jn,dathetdesamenstellers
van deze jaarboeken niet gelukt is meer
eenheid indeonderwerpentekrijgen.
Uiteraard krijgthetsecularisatieverschijnsel
de nodige aandacht en roept het de vraag

C.B.Broderick

Kind,jeugd en seksualiteit

(Au1a)Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,

1
55py.
,/4l:
5
0,BF.73.
Overzlchteli
k wordt in drie achtereenvol-

op naarhetwezenlijkevan de sociale di- gende fasen van zuigeling en kleuter,van

mensie van godsdienst.Namen a1sSorokin, het schoolgaande kind en tenslotte van de
Berger,Luckmann,David M artin en Larry puber en adolescent de ontwikkeling van
Shiner kan ik slechtsnoemen.Schreuderen hetseksuele gedrag nagegaan.
Vernon beschrijven theoretische modellen Een ontwikkeling waarbp reeds vanaf het
in de godsdienstsociologie.Methodologische begin duidelijk isdatdezenietzondermeer
problem en, raakvlakken met m arxism e, biologisch vastligt,m aar tevens,voor een
enige empirische studies, alsm ede een 1e- groterdeeldan men vermoedde,gereguleerd
z
enswaardijestudieoverFransvon Baader wordt door de sociale context,waartoe op
a1seen frellgioser Soziologie derSoziologie' de allereersteplaats hetgezin,maar ook de
geven een staalkaartvan de inhoud.
schoolen de vriendengroep behoort.

Het is duideli
jk dat deze Jaarboeken thuis- Dit overzichtwordt voornamelijk geschetst
horen in de boekenkast van elke godsdienstsocioloog en datze ook nietmisstaan

aan de hand van sociologische,soms sociaal-psychologische onderzoeken, waarvan

o
p deboekenylanken van dealgemenethe- de resultaten grotendeels verkregen zijn
orethische soclologie.
G.W ilkens
FrankBöckelmann

Bevrqding van hetdagelnks leven

door middel van interviews en enquêtes.

W einig komt de innerli
jke verwerking van

de seksualiteitaan bod,hetgeen een beperking isvan deze studie.Eveneensheefthet

ietseenzijdigswanneerde grondteneurvan

HetW ereldvenster,Baarn,1971,172 pp.,

het overzicht is,dat seksualiteit slechts in
de beperkende zin wordt gereguleerd door

J14,90.

demaatschappij<om jongemensen hethu-

De ondertitelgeeftde io oud van ditboek weli
jkintemanoevreren',zoalsop deachgoed aan: modellen van een samenleving terflap wordtgesteld.Hetkan demensook
zonder prestatiedwang, frustratie en angst. goed doen het bij deze beperking te laten.
M ogeli
ju eden en gedachten worden er ge- W anneer de lezer de beperkingen van dit

opperd ten aanzien van een bevri
jding op

centrale terreinen van het bestaan, zoals

boek voorliefneemt,weethi
jdegegevens
dieditboekaandraagt,opdejuistewaarde

daarzi
jn:hetwonen,hetconsumeren,het te schatten.
werken, hetmet elkaar omgaan.Verschil- G.W ilkens
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drag van de groepsleidster,die de kinderen
volgtin toegenegenheid.Uit een schatvan
empirische gegevens worden hanteerbare
conclusies getrokken, die van pas komen
voor de dringend gewenste methodiek-ontDumont,Dr.J.J.en Dr.H.Cammaer,red. wikkeling in het beroep van groepsleidster
Kinden jeugdigevandaagojmorgen.- in residentiële centra.
DeToorts,Haarlem,1972,235 pp.,/32,50. Deze studie heeft twee verdiensten.AllerEnomiya Lasalle,H.M .- Inleiding totde eerst op hetspecifieke terrein van de NeZen meditatie.Praktische aanwiizingen.- derlandse kinderbescherming,waar men uit
hetveld de vraag naar een wetenschappeAmbo,Bilthoven,1972,110 pp.,/7,
90.
L'érotisme.
Edit.Universitaires, Paris, lijke schets van een efficiënt werkende
groepsleidster in eerste aanzet beantwoord
1971,142 PP..
Gennep, A. T.G.van Leer- gedrags- krijgt.
moeilqkheden tussen zes en twaal
j jaar.- Vervolgens komt aan dit werk een tweede
Boom, M eppel / Denis, Borgerhout, 1971, verdienste toe die van wijdere strekking is
en berustop degevolgde onderzoeksmetho2 delen,207 en 134 pp.,BF.265en 205.
Grabner-Haider, Anton und Kurt Lûtki, diek.De auteurheeftnamelijknieteen stuHrsg.- Der bejreite Eros. - M atthias die geschreven uitgaande van theoretisch
Go newald Verlag, M ainz, 1972, 212 pp., verworven inzichten en eventueelgerichtop
hetin prakti
jk brengenvan dezeinzichten,
DM.19,80.
Grieswelle,Gerhard - Sozialarbeit,#J#J- maarhijheefteen andervertrekpuntgeno-

GEDRAGSWETENSCHAPPEN

gogik und Jugendstrajrecht. - Ferdinand men.Uitgaandevanhetfeitelijkgedragvan
Enke Verlag,Stuttgart,1972,177 pp.,DM .
29,70.
Heyward,Harold 4 M ireilleVarigas- Une
antipsychiatrie. Edit.Universitaires,Paris,1971,143 pp..
Hostie,Raymond - Vie etmortdesordres
religieux. - Desclée De Brouwer, Paris,
1972,381 pp-,BF.320.

de werker in het veld en op basis hietvan

werkgroep van de stichting A lgem een cen-

denken.

komend tothanteerbare aanwijzingen voor
denodige professionalisering van degroeps-

leidsterweethijbeterdekloofteoverbrug-

gen diebestaattussen de <experts'in deleer
en de op deze maniervaak misverstane en
zich nietbegrepen voelendegroepsleidster.
Deze studie is derhalve nietalleen een stuKriekemans,A.- Geneti
schepsycholoqie. die over de <volgende'groepsleidster,maar
2.Het eerste levensjaar.- Lannoo,Tlelt, isverdienstelijkverrichtdooreen haar<volgende'expert.
1972,612 pp-,BF.590.
Mallac,Guy de & MarqaretEberbach - De woorden van de opdracht,v6ör in deze
Barthes.- Edit.Universltaires,Paris,1971, studie,kunnen in dank aan de auteurworden teruggegeven: aan allen die meer aan
139 pp..
Ruimte in hetdrugbeleid.Rapport van een hetwelzijn van anderen dan aan zichzelf

traal bureau voor de geestelqke volksge- G .W ilkens
zondheid.- Boom ,M eppel,/ Denis,Borgerhout,1971,68 pp.,BF.78.
Straver,J. G.- Zieken thuis.- Ambo, D rJ.H ugo vandenEnden

Abortuspro lcontra;
Bilthoven,1972,214 pp-,/14,
50.
Zutt,Jûrg,Hrsg.- Ergrijjenheit und Be- een cridsche analyse
sessenheit.- Francke Verlag,Bern /M iin- (Anatomie van de toekomst),H et W ereldchen,1972,179 pp.,SF.28,- .
venster,Baarn,1971,134 pp-,j12,
50.
Deschrijvernoemtzich aan hetbegin van
Dr.P.#.deRuyter

De êvolgende'groepsleidster
W olters-Noordhoff, Groningen, 1971,
189 pp..
In deze,in een handelseditieuitgegeven dissertatie behandeltde auteur,pedagoog,het

h
et werk een K
vertejenwoordijer van een
sociaalwetenschappelilk en loglsch-empiristisch geïnspireerdeethiek'(p.17).Daarmee

is dan meteen de teneurvan hetboek aangegeven;hetiseen theoretische enkritische
analyse van de argumenten voor en tegen
abortus,zonder zelf ethisch stelling te netussenmenselijk verkeervan de bijde kin- men. <Theoretische' en fcritische' analyse
derbescherminjwerkendegroepsleidstermet moetdan we1worden begrepen a1sreductie
de aan haar ln internaatsverband toever- totsociaalwet
enschaqpelijkegegevensen1otrouwde kinderen.
gisch-empirisch verifleerbare data.De slotOp basis van een strak opgezette observa- conclusie van het boek, waarin de auteur
tiem ethode aanlyseert deze studie het ge- stelt dat abortus moreel toelaatbaar is a1s
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een curatieve noodoplossing,moet dan ook

worden beschouwd a1s een persoonli
jk
standpunten nieta1s een verifieerbare uitspraak.
Hetboek heeftin heteerste gedeelte alte

GESCHIEDENIS

veel'geloofsbelijdenis'in het empiristische Albertini, Rudolj von,Hrsg.- M oderne
standpunt om de lezer niet wantrouwig te Kolonialgeschichte.- (NeueW issenschaftmaken.Het verwondert dan ook niet dat liche Bibl-, Geschichte), Kiepeo euer &

alle theologische,metafysische,natuurrech- W itsch,Köln /Berlin, 1970,470 pp., DM .
telijke, syeculatief-psychologische: juridi- 26,- .

sche,schi
lnjuridische en deontloglsche ar- Geschichte der sowjetischen Aussenpolitik

gumenten van de hand worden gewezen. 1945 bis1970.- Verlag M arxistische BlëtDatwi1nietzeggen datergeen zinnige op- ter,Frankfurt/M .,1971,656pp.,DM .19,80.
merkingen in hetboek staan;maarwel,dat Halliday, F.E.- An illustrated cultural

dezeargumentensomswe1watsnelzijnge- history //England.- n ames and Hudformuleerd en wathaastig worden gekritiseerd,somszelfsalin de eerstezinsnede a1s
foutworden bestempeld.

Dialectisch denken isdeschrijveruiteraard
vreemd.W onderlijk genoeg doethijer op
bladzijde45een beroep op a1shi
jzegt,dat
denorm vaneerbiedvoorhetmenselijke1even geherinterpreteerd moet worden.Daar
raakt de lezer geïnteresseerd; interpretatie

son,London /Denis,Borgerhout,1968,320
pp.,gdll-,BF.350.
Kampner,RobertM .< .- Le Ille Reich
en procès.- Casterman,Tournai,1972,252
pP.,BF.280.
Luyckx,Theo - Geschiedenisvan de internationale betrekkingen sedert het congres
van Wenen.- Elsevier,Brussel,1971,608
pp.,geill-,BF.795.

e
n herintepretatie zijn catejorieëën die
stammen u1t een denkwereld d1e zeker niet
die is van het logisch-empirisme.M aar a1s
we willen weten hoe deze herinterpretatie
zich voltrekt,worden we toch in de steek RichardM .W att
zerrnk.
gelaten.W antdeze norm wordtnietopge- H eteindevan een kei
nomen in de zichzelfverantwoordendekeu- D eD uitse tragedie:Versaillesen de
zen en beslissingen,maar gerefereerd aan D uitse revolutie
empirische data.Tenzij we deze data a1s Boom,Meppel,1970,390 pp-,geïll-,
<interpretatie-princiepen' zouden m oeten BF.435.
nemen,watme vreemd lijktin deze context. In deze historisch-politieke monografie

A.J.Leijen

wordtgezochtdesfeerte beschri
jven waar-

Bruno schlegelbergerJ.J.

mee hetzo gesmaalde verdrag van Versail1es een eindpuntm eende te plaatsen achter

Vor-und auszerehelicherG eschlechts- deop 11november1918 eindelijkbedongen
verkehr
wapenstilstand. De schrijver, een Engels
St.Paulus-M ission,Remscheid,1970,
244 pp.,D M .18,- .
Ditboekbevatde resultaten van een onderzoek naar de motieven op grond waarvan
sinds heteinde van de 19e eeuw buitenech-

autodidact, ontving veel waardering voor

een vroegere studie waarin de muiterijin
het Franse leger van 1917 werd behandeld

(DareitcallTreason).Ook ditrecentwerk

getuigt van eruditie en kritische zin voor

teli
jk geslachtsverkeer a1s ongeoorloofd politieke evoluties, op nationaal en inter-

werd afgewezen.Deseksuele handeling zelf, nationaalniveau,bekeken dan vanuitdiversteedsminder als een noodzakeli
jk kwaad se Duitse machthebbersgezichtspunten.Juist
opgevat,wordtgaandeweg meer beschouwd in deze optiek,ofschoon angel-saksisch ge-

a1s een integrerend deelvan hethuweli
jk. prismeerd,lijtde rijkdom en zo men wil,
T.a.
v.hethuwelijk zelfheeftechter blijk- ook de eenzildigheid van W att'swerk.
baar ook een evolutie plaatsgehad.De mo- Versailles,zobetoogthi
j,draagtde sporen
raaltheologie, aldus S., kan slechts dan

van Amerikaans idealisme dat vermoeid

praktisch relevantzijn,wanneer zijbereid raakt; van Brits flegma,geïncorporeerd in
bli
jftalle empirischegegevensin haaron- een ervaren Smuts maar verongelijkt toederzoek te betrekken en rekening weet te

ziend hoe de Duitse vlootzichzelf totzin-

jlde Navy
houden met de authentieke intermenselijke ken brengt in Scapa Flow terwi
relatiesendefeiteli
jkebewustzijnsinhouden even een dagje uit was;van Franse theadie de weerslag zijn van e1k menselijk stre- trale voortvarendheid waarin arrogantie en
ven naar zelf-actualisering.
vreesom beurten toonaangevend zijn;van
S.DeSmet

een uitgeputen verhakkeld Reich tenslotte,
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dat met tegenzin toch zijn grestigieuze hertogin vân, maar hertogin fn Beieren.
handtekeninjen zet,vastovertulgd datte- Drukfouten die me opgevallen zijn:p.42
veelen te dlepe kwetsuren de onmachtvan
hetloggelichaam aanvaardbaarmaken.Onmacht kan geen eerherstellen en nog mindervermeend geluk bestendigen.De laatste
restanten van het afbrokkelend Versailles
Vredesverdrag zullen door H itler weggeveegd worden en uitgebuit.

'Bonvines' i.pl-v.'Bouvines';p.157 'Bren-

nickmei
jer'i-plv.'Brenninkmei
jer':p.230
'M ora Y Aragon' i.pl.v.'de M ora y Aragon'en 'Calabri'i.pl.v.'Calabria'.Het se-

lectieprinciep gehanteerd bij de samenstelling van het register is me niet duidelijk
geworden; wé1 dat het aanhangsel daarbi
j

W apenstilstand en Vredesverdrag zijn twee niet opgenomen is.Een volgende druk kan

verschillende aangelejenheden,waarinvech- een verrijking brengen doorde toevoeging
tersentactici,yoliticlen denkersin deon- van enige overzichtskaartjes.
overzichtelijkheld derineenstortingen in de M arcelChappin
beroering van de triomf er eerder op uit

zijn willekeurtebeknotten dan echte vri
jheid mogelijktemaken.
Van ditvierdelig werk li
jkthetderde,ook
hetkortste,meestbelangwekkend(blz.267300).Tegen een brede historische achtergrond (dekruisridderorden en deBaltische
kolonisering) wordt daar verhelderend de
Ost-politik besproken.
Een lezenswaardig boek dat inzicht kan
bieden in <n e making ofEurope'.
S.DeSmet

OttoNûbel

M ittelalterlicheBeginen-und Sozialsiedlungen in den N iederlanden.
Ein Beitrag zur Vorgeschichte der
Fuggerei
J.C.B.M ohr (PaulSiebeck),Tûbingen,
1970,335 pp.,6 il1.,DM .34,
- , Ln.DM .
39,50.
Aanleiding tot deze dissertatie vormde de
overeenkomst tussen de te Augsburg door
Jakob Fugger gestichte fFuggerei' en de

hofjes,begi
jnhoven en vrijwoningen in de
S.P.H.Jansen
Nederlanden,die voor de eerste modelgeK alendarium
staan schijnen tehebben.Nietalleen gelijGeschîedenis van de Lage Landen in ken zijalle vieruiterli
jk op middeleeuwse
iaartallen
steden in 'zakformaat',maarbovendien zijn
(Prisma),HetSpectrum,Utrecht/Antwer- zij van oorsprong charitatieve instellingen,
pen,1971,263 pp-, /4,
50.
althanswaarhetdeorganisatievorm betreft.
Nutnoch bruikbaarheidvan ditboekjebe- Dezekan teruggevoerd worden tothetmidhoeven verdedigd teworden.Vooriederdie

deleeuwse gasthuis,met dien verstande dat

van tijd tot tijd moetweten wanneer pre- daarin nietde geestvan vrijheid aanwezig
cies een gebeurtenis plaats vond, za1 dit was,die de arm en e1k deinrichting van hun
werkje uitkomst bieden.Het lijkt me niet eigen leven toestond.Metde aanvanj van
zinnig een discussie te beginnen over de hetbegijnenwezen te leggen in hetmlddelJaartallen die er ook nog in hadden kunnen eeuwse hospitaal geeft Schr. een geheel
staan en jaartalltn dieweghadden kunnen nieuwe zienswijze op het reeds eeuwen
bli
jven.Die keuzehoortnu eenmaaltotde omstreden probleem ten aanzien van de
souvereine rechten van schrijvers van dit begijnen. Hun geschiedenis wordt in de
soortboeken.
eerste twee hoofdstukken uitvoerig beschreVerdienstelijk zijn de inleidende overzich- ven,vanafhetontstaan totaan de reformatenbijiederhoofdstuk.Zijvornlen een be- tie.Daarbilwordt o.m.ingegaan op de rol
knoptverslag van de stand van zaken van van Lambert li Beges, de relaties tussen
hetonderzoek 04 bepaaldepunten.Bijeen begijnen enpremonstratensersencisterciënboekje vol detalls is het gerechtvaardigd sers,de verbreiding van de religieuze vroukritiek op details te leveren.P. 55: Aleid

wenbeweging in Europa,hetontstaan en de

v
an Poelgetstwordtopqtvoerd zonderver- nrichtingderbelijnhoven,endeproblemen
melding wie deze dame1s;p.105:de W in- i
met de kerkelilke overheid. Het derde

terkoning kan onmogelijk op 'Huis ten hoofdstuk behandelt de Hollandse vrijwoBosch' geresideerd hebben,omdat met de
bouw ervan pas in 1645 begonnen werd,

ningen uitde veertiende eeuw,en hetont-

staan en de geschiedenis van de hofjes
dusnazijn dood (1632);p.184:erwordt waarbij die uit Leiden ten voorbeeld die-

gesproken over 'Lotisico' zonder vermel- nen.Een van de conclusies uithet onderding van wat dit is;p.230:de echtgenote zoek hierover is,dat de beweging van het
van K oning Albert I der Belgen was niet Gemene Leven eigenli
jk haarwortelsheeft
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in een door Geert Grote te Deventer ge-

stichtevrijwoning.

THEOLOGIE

Alles tezamen vormt deze dissertatie een

zeer zorgvuldige bijdrage tot de sociale en
kerkelijke gescMedenis der Nederlanden in
de middeleeuwen.W e1 dient uitdm kkelijk Kasper,Walter- Einfûhrung in den Glau-

opjemerktte wordenrdatdeNederlands- ben.- M atthias GonewaldVerlag,M ainz,
tallgevaklitteratuuru1tdelaatstetien jaar 1972,176 pp., DM .19,80.
M anaranche,André - Dieu vivantetvrai.
bijzonderslechtvertegenwoordigd is.
P.Begheyn

Ed.du Seuil,Paris,1972,190pp..
Rahner,Karl- TheologicalInvestigation,
-

n 8.Further Theology 0/ theSpiritualZf/e

II.- Darton,Longman & Todd,London /
Herder,New York,1972,273pp.,f 3,50.
A.J.P.Taylor

Schaejer, Peter - Die Vorstellung vom

Heiligen Geist in der rabbinischen Literatur.- Kösel,M ûnchen,1972,186pp.,DM .
55,
-.
Oxford University Press,London,1971,
Tenbruck, Friedrich H. u. #. - Spricht
638 pp-,krtn, E 1,40.
Gott in der Geschichte? - Herder, FreiEen onveranderdeuitgave in pocketformaat burg / Basel/ Wien, 1972, 197 pp.
, DM.
van hetin 1954 verschenen boek van Tay- 26,- .

Thestruggle/ormatery f?lEurope
1948 -1918

lor.Deschri
jverheeftzich louteren alleen
qngaards, Dr.J.- Deuteronomium.beyerkttotdiplomatieke geschiedenis.Na W
De Boeken van hetO.
T.),Romen & Zn.
,
lezlngvan ditboek wordtduideli
jk dathet (
Roermond,1971,360 pp.
,/49,50.
nietvoldoende is alleen maar diplomatieke

geschiedeniste bedrijven;maarook wordt
duidelijk dat de diplomatieke geschiedschrijving nietgemist kan worden.Welke Drs.C.Aalders,e-a.
krachten iemand ook achter het geschied- Luisterend leven.
gebeuren mag zient in het internationale Studiesoverevangelischespiritualiteit
politieke gebeuren zlen we hetkaderwaar- op instigade van de Rnna voorde
binnen het gebeurt - en medegevormd
zaken van Kerk en Theologie
wordt.
D e beschreven periode - gekozen om dat Boekencentrum,'s-Gravenhage,1971,
het gaat over de laatste decennia waarin 290 pp-,j17,50.
H et zou volkom en onluistzijn deze semiEuropa het centrum van de wereld wasis uitermate rijk aan bronnenmateriaal (in officiële bundel studies over geloofsbeleeen uitvoehge bibliografie goed en geestig ving en spfritualiteitniethoog te waarderen

besproken).Niet minder is de periode rijk

aan verwikkelingen en verschuivingen in de
internationale verhoudingen.Tot 1848 is er
de 'rust'van het systeem van M etternich,
na 1918 de constante van twee grootm achten die overEuropa en zonderEuropa het
politiekebeeld kunnen beheersen.Doorhet
nagaan van alle verwikkelingen en ontwikkeliRgen heeft schr. een handboek, men
kan zeggen een naslagwerk geschreven,
waarin men snelde politieke situatie in een

a1seen ernstige poging onsdeweg te wijzen naar een verantwoorde geloofsprakti
jk

in onze hedendaagse wereld. Toch leest

men deeerste drie bijdragen in een zekere
berusting:Heren,U hebt gelijk; maarhoe
moetdatnu in de praktijk van de daagse

dag?!Dr.P.Jonges opentmeteen pleidooi
vooreen open,fvragend'leven,datde dreigende Teendimensionaliteit' in ons bestaan

kan voorkomen (aardig is de voorstelling

van dit feendimensionale'leven in een ver-

telling van Franz Kafka). Volgen studies
bepaald jaar kan achterhalen.
Ditboek nodigteigenlijk uittoteen gra- van Dr. C.Graafland en Prof.Dr. P.J.

fische voorstelling: de wisselende betrekkingen tussen de grote machten en kleine
landen zou men plastisch voorogen moeten
hebben.Voor een weergave zouden er wel

moeilijkheden zijn: teveel dimensies zou
men nodig hebben om tot een duideli
jk
overzicht te kom en.

Roscam Abbing,die de theologische achter-

grond blootleggen van een christeli
jk geloofs- en gebedsleven. Met veelbegrip en
ruimhartig geschreven opstellen; maar die
de onrust niet kunnen wegnemen: alles
goed en wel,maarhoe moetik ditin gebed

en leven omzetten'
?! Voor mij persoonli
jk

Maar ook zo al qeldt:metTaylor heeft slaatde vlam pasin de pan in de boeiende

menwe1ietsgoedslnzi
jnboekenkaststaan. studie van Dr. G. van Leeuwen met a1s
M arcelChappin

titel:<storende tegenstem',waarin demoei-
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li
jkheden behandeld worden die hetbeant- hebben. SEntprivatisierung des Glaubens',
woorden van devraaj naareen authentiek verantwoordelijkheid ten aanzien van de
christelijkespiritualiteltzo bijzondermoei- huidige politieke structuren,van gerechtiglijk maken.Hier wordt alles uitgesproken heid,menselijkheidenvredein onzessmenwater vaag aan vragen opgeroepen was in

leving e.d.vormen de bindende elementen

devoorafjaandeopstellen.Ookdebeschei- in deze nieuwste ontwikkeling van de theoden verwilzingen naar een antwoord op de-

logie.Dathethiernietgaatover een çker-

ze moeilijkheden - '
vermoedensvan per- kelijke statistiek'(pp.129-132)lijktvanspectief'- ,doen echt goed.Het idee dat zelfsprekend, gezien de aarzeling van de

van hetgemeenschapyelijk gebed,<alseen kerken om hetop te nemen tegen politieke
nieuwe positieve ervarmg beleefd',kan uitgegaan worden om weer te kom en tothet

structuren die onrecht en onvrede in onze
wereld handhaven.Een uiterstnuttige aanfeenzam e, persoonl
ijkegebed',lijktmijui- vulling op heteerste boek <oriëntatie'.
terst waardevol. Deze studie moet beslist S.Trooster
gelezen en...overwogen worden.Hetboek
sluit met enige opstellen van meer direct
praktische aard: Dr. J. M . Hasselaar en
drs.C.Aalders geven een aantalvoorbeel- Raymund Schwager
den van luisteren naar Psalm en om te ver- D > dramatischeK irchenverstöndnis
nemen wat deze over geloofsbeleving te beiIgnatius von Loyola
zeggen hebben; Dr. P. A. Elderenbosch Benziger Verlag,Einsiedeln,1970,199 pp..
trachtduidelijk temaken,hoegeloofsleven Hebben de Geestelijke Oefeningen nog een
en spiritualiteit in verschillende levensge- plaats in de Kerk van nu? Dat wilde de

bieden gestalte kunnen krijgen; ook hier auteur,een Zwitsersejezuïet,onderzoeken.
valtop,datliturgieen watdaarbijhoort- Hij ordent alle bezwaren die van de kant
geloven en bidden in gemeenschap - het
an de moderne theologie,psychologie en
leeuwenaandeel krijgen. Een belangrijk v
sociologie tegen de Geestelilke Oefeningen

boek,dat aan het denken zet.
S.Trooster

i
njebrachtkunnen worden.De teneur van
ziln betoog wordt een requiem voor de
Exercitia.Hi
jgaatverder:bovendien heeft
het mysterie van de Kerk een maar zeer

D r.J.sperna W eiland

Voortgezette oriëntatie.
Nieuwewegen in detheologie
HetW ereldvenster,Baarn,1971,134 pp.,

/10,50.
In 1966 heeft Prof. Sperna W eiland zijn
boek Oriëntatie geschreven,een studie over
de na-oorlogse theologie en de ontwikke-

secondairero1in deGeestelijkeOefeningen,

die op een individuele ervaring van hetheil
betrekking hebben,ook alheeftde hiërar-

chische kerk de Geestelijke Oefeninjen

steeds van een lovend imprimaturvoorzlen.

Geen kerkgeheim in de Geestelijke Oefeningen,maar hoe wordtdat gezien en be-

leefd bijde auteurvan deGeestelijke Oefeningen, Ignatius van Loyola? W eliswaar

ling in het begin der 60er jaren.Ditboek heeft deze de Geesteli
jke Oefeningen ge(in Streven besproken, april 1967,p. 722) schreven,maar datwas in een tijd waarin
heeft niet ten onrechte ruime verspreidi
ng

hij zelf yersoonlijk zoekende was.Weliswaarish1Jbekend a1seen man van de kerk,
g
e
k
r
e
g
e
n!
h
e
t
he
e
f
t
a
l
e
e
n
5
e
d
r
uk
g
e
h
a
a
l
d.
Intussen lserweerhetnodigegebeurd in de
maar dat was de hiërarchische kerk.W e1-

verdere ontwikkeling van het theologisch
denken.Terechtisdezeontwikkeling in een
nieuw boek sam engevat. W as het vorige
boek in 3 delen ingedeeld:Het landschap,
Verkenners,Hetbegin van een kaart- ,in
ditnieuwe boek ontbreekthet laatste deel.

laten uitoefenen, maar verrassend blijven

de theologievan de revolutie,J.B.Metz en

de steeds grotere dienst aan de mensen en

iswaar heefthi
j voor zijn orde de gehoorzaamheid ten zeersteaanbevolen en die ook
dan toch teksten over dewerkzaam heid van
de geestin de kerk en voorallgnatius'om-

gang metdekerkelijkeen wereldli
jkeoverHetlijkthierook overbodig,omdatin het heden van die tijd.W eliswaar wordt die
werk van de fverkenners'(H.Cox,P.van omgang getekend doorhetmonarchale denBuren,D.Sölle,J.M oltmann,R.Shaullen ken van zi
jn tijd,maarzijn gerichtheid op

de f
politischeTheolojie')degedachtengang de steedsgrotere vruchtvan hetapostolaat
veel gemeenschappelljks heeft. Trouwens, laten toch zien waarom de kerk voor Ignaook hetledeel,<Hetlandschap',houdtzich
vooral bezig met de neo-marxistische tendensen van hetogenblik,die in de nieuwe
<politieke theologie'gretig ingang gevonden

tius niet alleen de hiërarchische kerk van

de letter is en kan verklaren waarom hij
zich soms hardnekkig kon verzetten.W eliswaar is veel aan Ignatius' optreden en
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uitingen tijdbepaald,maartoch de aanzet- verhalen vooralvanuit in een ver verleden
ten die de schrijver vindt ten aanzien van overgeleverde parallellen, die uit godshet geheim van de kerk,die groter is dan dienstgeschiedenisen etnologiebekend zi
jn.
wat gelovend wordtvoorgehouden door de Uitgangspunt daarbijis,dat degenen die
hiërarchische kerk in leer en gedrag,zijn deze geweldige beginhoofdstukken van de
van belang.Hierinzietdeschrijverhetver- Bijbel gecomponeerd hebben,zich bewust
staan van de Kerk dat de gelovigen in de geweestzijn datze erfgenamen waren van
kerkvan nu nodijhebben.Zo ligtIgnatius een reeds eeuwenoude traditie (pp.167ook meer in de 11Jn van de moderne theo- 171).Een echtfgeloof'in God,fschepper

logieen hetontluikendekerkbegrip van Va- van hemelen aarde'kenthetOudtestamenticanum II.
tische Credo dan ook niet(pp.161-163;
W anneer Ignatius zelf wordt verstaan a1s cf.p.14):de schepping is geen voorwerp
meerdan men algemeen vermoedt,krijgen van openbaring, maar vanzelfsprekend
de traditionele begriypen van gehoorzaam- voorgegeven.De originele prestatie van de
heid en de hiërarchlsche kerk minder a1- bi
jbelse overlevering bestaat daarin, dat
leenrechten en wordt Ignatius meer onze men de reeds lang algemeen bestaande reliman in een pastoraal-theologie, waarvoor gieuze overtuiging geinterpreteerd heeft
hetvan nietzoveelbelang iswatYich door vanuitheteigen geloofin de reddendeGod

fijnzinnige en moeizame deducties uit de van Israël,hetgeloofin Jahweh (pq.169).
Exercitia laat onthullen'(p.58).'Drama- Maar juistomdatW estermann de lnhoud
tisch'noemtde schrijverhetdoorhem bij van dezeverhalen verklaartvanuitdevoorIgnatius gevonden verstaan van de Kerk. beelden uitdevöör-bijbelsetraditie,wordt
Datbetekent:<weilsie ihrem Diskursnicht dezevan fundamenteelmenselijkebetekenis.
blossrationale,sonderd auch affektive und Hetisechtonmogeli
jkhierop detailsin te
willensmëssige Elementeintegriert'(p.186). gaan:men moet zelf lezen! Hoogtepunten:
Men schept zo de condities dat Ignatius <God zag...datalleszeergoedwas'(Gen.
weliswaar meer bevat dan men vermoedt, 1,31):demenshoeftniettenondertegaan
maar toch minder wordt dan men voor aan zijn levensproblemen; God heeftzijn
waarwi1hebben.Ook datisTdramatisch'in leven - metalzijn problematiek - gezebovengenoemde zin.
G.W ilkens

gend;hetenige antwoord van de menskan

vreugdevolaanvaardenzi
jn (pp.88-93).Ja,
God-schepper trekt zijn zegen nietterug
van de mens die tegenover Hem tekortge-

ClausW estermann

Schöpjung

schoten is (p. 149,n.a.v. Gen.3, 21-22),
Hij zegt ja op de mens zoals hi
j nu eenmaalis,totin zi
fn versagen toe (cf.p.172).

Soms wateigenzinnig - en daarom vragen
oepend - isdepoging metdezemethoStuttgart/Berlin,1971,175 ?p.
,DM.14,80. opr
de
van verklaring - soms totin detailss
ene
i
s
onze
l
ez
er
s
Ook ditTT-boek (de
reeds bekend door werken van E.Jûngel, dekloofte overbruggen tussen wetenschap-

(n emen dern eologie)Kreuz-verlag,

U.W ilckens, G. Bornkamm) is weer van
uitzonderlijke klasse. Nu is de auteur,
ClausW estermann,alenigejarenbezigaan
een uitvoerig commentaar op hetboek Ge-

pelijkeverklaring van de wereld en de wi
jze
van voorstellen in de bijbelse scheppings-

v
erhalen (mogelijk injegeven door een
structuralistische opvattlng van etnologie à

a C1.Lévi-strauss).Van de andere kant
nesis,waarvan de schepgingsverhalen het lmo
ettoegegeven worden,datjuistoer-mybegin vormen.De man ls dus bi
j uitstek
deskundig.M aarzijn - somszelfswatei- then a1sde scheppingsverhalen eenheid zien
genzinnige- wijzevan interpretatieisder- waar later intellectualistisch denken scheimate boeiend,datmen,eenmaalmetlezen dingen gemaakt heeft. M aar genoeg: lees
begonnen,hetboek nietmeer kan wegleg- ditbijzonderboek.Hetza1nieteenszoveel
gen tot men de laatste bladzijde gelezen moeite kostenromdatde auteur alle striktjkerompslompin hetachterheeft.In zijn uitleg van beide scheppings- wetenschappell
verhalen (Gen.1,1-2,4 en 2,4-3,24; hoofd gehouden heeften alleen de resultaenvanjarenlangonderzoekenmeditatiein
waartoe hijzich noodgedwongen beperken t
en goed leesbaarboek aanbiedt.
moet,ookaltoonthijeerstinhetkortaan e
S.Trooster
dat ze niet losgem aakt mogen worden uit

hetgeheelvan de bijbelse <oergeschiedenis'!
totenmethfdst.11van Gen.)hanteerthi
J KarlRahner,e.a.
voornamelijk wathijzelfnoemt:fdie tradi- Servicesdel'Egliseetaction pastorale.
tionsgeschichtlicheMethode';d.
w.z.hijverklaartde inhoud der bijbelse scheppings- Fondem ents théologiquespour
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action pastorale parun groupe de
théologiens etde pasteurs allem ands
sous la direction de K .Rahner.IlI
Desclée,Paris,1970,320pp..

In1964lietdeuitgeveri
jHerderteFreiburg
een Duitshandboek voorPastoraaltheologie
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Evangelie volgensAlessandra e.a.,Het- .

Ambo,Bilthoven,1972,206 pp.
,j10,
-.

verschijnen. Zoals in het voorwoord be- Zaal, W im - Gods onkruid. Nederlandse
toogd werd,wilde de werkgroep van Duitse
theologen en zielzorgers,te midden van de
toenmalige conciliaire vernieuwing, op sa-

sekten en messiassen.- M eulenhoff, Am-

sterdam,1972,150 pp.,/12,50.

Zink,J.- Het nieuwe woord.- Ambo,

menhangendewijzereflecteren overdewe- Bilthoven,1972,223 pp.,j9,15.
zenlijkewortelsvan depastoraalin alhaar
aspecten.Deti
jden staan nietstil.Daarom
pastede Franse uitgeveri
jDescléevijfjaar
later deze publikatie aan de postconciliaire HenriBourgeois
vernieuwing aan,zo nochtansdatdegrond- M aisily a leDieu deJesus-christ
inzichten bewaard bleven.ln plaatsvan een
compact woordenboek werd de uitgave er
nu eenvan achtboekdelen,waarvan dithet
derde is.Dediensten van de Kerk welke er

in behandeld worden zijn:de verkondiging
van het woord, (K.Rahner,V.Schurr,R.
Padberg)!de liturgie (M .Lehrer),de sacramenten ln het algemeen (K.Rahner), de
kerkelijke discipline (K.Rahner, L.Hofmann),hetchristelijkengagementendecaritatieve actie (R.Vö1k1).
S.DeSmet

Casterm an,Tournai,1970,228pp.,BB.120.
Een dicht gedrukt boek met a1s inhoud:
geloof is niet de uitkomstvan een redene-

rinl,maareen algehele oriëntatie van het
chrlstelijke bestaan.S.probeert dit aan te

tonen doorvan JesusChristusde Godserva-

ring te omschrijven,zijn zicht op de Geest
Godsen op het goddelijk vaderschap.ln
hetgeloofsprocesonderscheidthij parallel
met dit analytisch onderzoek een initiaal,

een kritisch,en een overstijgend moment.
<God isnietdegene diemen denktdathij
is,evenmin datgene wat over hem gezegd

wordt; hij is degene over wie Christus
RenèM etz,JeanSchlick

spreekt'.
S.DeSmet

Le lien m atrimonial.Colloque du
Cerdic,Strasbourg,21-2J m ei1970
(Co11.Homme etEglise,1)

Hooglied

Cerdic,Strasbourg,1970,244pp.,FF.25,- . Callenbach,Nijkerk,1971,125 pp.,/15,- .

Kan deKerk blijven vasthouden aan de on- In een uiterstverfijnd boekjeheeftCallenverbreekbaarheid van het huwelijk? Het bach de tekstvan hetHooglied volgens de
wetenschappelijk documentatie-en informa- N.B.G.vertaling afgedruktnaastmagnifietiecentrum Cerdic van de universiteit te
Straatsburg heeft aan de bespreking van

ke illustraties van de Zweed Ake Gustav-

niet geringe evolutie moethebben gekend.
Dezegedachtegang wordttoegelichtdoorJ.
Gaudemet,G.Franssen en P. Huizing in
hettweede deel.Tenslotte handelthetlaatste gedeelte over de actuele perspectieven
m.b.t. de onverbreekbaarheid van het hu-

danst de bruidegom een zwaarddans voor

sson.De verzameling liefdesliederen die wij
dezekwestieeen driedaagsebijeenkomstge- onder de naam Hooglied kennen - de bewijd.In dereferaten zi
jn drie delen teon- naminj is van Luther - is zowelin de
derscheiden. In het eerste worden feiten oudhelda1sin dehuidigeti
jdeenbijbelboek
geconstateerd en gecommentarieerd (echt- waaroverdemeningen verdeeldzi
jn.
scheidingsstatistiek) en het standpunt uit- De ene groep geleerden ziet er een weereengtzet van andere geloofs- (joden,mos- spiegelingin vaneen jebruikzoalsdatook
lims) of cultuurgemeenschappen (b.v.Afri- bijvoorbeeld in Syrië m zwang was:tijdens
kaanse gewoonten).M eteen wordt duideli
jk dehuwelijksplechtigheden beschrijvenbruid
datde kerk t.a-v.het huweli
jk en zi
jn on- en bruidegom elkaar in liederen a1skoning
verbreekbaarheid,metverloop van tijd een en koningin; aan het einde van het feest
zijn bruid.

De andere groep ziet dit Hooglied a1s een
cultisch feestdatmen viertterere van het

huwelijk van devegetatiegod Tammuzmet
de godin Isjtar.M aarhoe ditlaatste dan

welijk in hetprotestantisme,deorthodoxie binnen de geloofskring van het Jodendom
en hetkatholicisme.
(metde éne JHW H)iskunnen inburgeren.
S.DeSmd
blijfteen open vraag.
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Gezien de tere en vaak sensuele woorden gende dagen heeftgehouden in dedom van
is hetHooglied zowelin het Jodendom a1s M unster i.W .. S. noemt ze meditaties en
in hetlatere Christendom metschroom be- wi
jsteropdatdedriefraaiegebeden achternaderd.Uiteindeli
jkishettochin hetOude in de bundel aan het einde van de bezinTestamentterechtgekomen;in de synagoge ningsavonden effectief a1s gebed werden
wordthet op de sabbat van de paasweek uitgesproken.Behandeld worden: Christus,

voorjelezen.

een mensom onvoorwaardelijk tevertrouIn d1twerkelijk fantastische boek staan de wen;JesusChristusa1s de niette overtref-

illustraties,die perfectkunstenaarschap af- fen heilbrenger;de concrete verhouding tot
stralen, naast de vertaling van het N.B.G. Jesus.Door zi
jn tekstte laten publiceren

En eigenlijkgezegd:detekstpastniethele- brengt Rahner o.i. zi
jn ietwat celebrale
maalbijde illustraties,ze iste plechtstatig, raadgeving zelf in prakti
jk:<W i1je Jesus

te stijf.Een tekst zoals die onlanjs van Christusjelovig ontmoeten,gadan deweg
Judith Herzberg (27 Liefdesliedjes)ls ver- van de zlchzelf aan de ander radicaaltoeschenen: zou mijns inziens beter bij deze vertrouwende liefde'(pp.24).
illustratlespassen.M aar ditlaatstgenoemde
werk heeft a1s grootbezwaar dat hetgeen

S.DeSmet

letterlijke vertaling uit het Hebreeuws is,
m aareen zeer mooipoëtisch stuk werk,dat AngelusSilesius
meer1etop hetNederlandsdan op hetHe- Zwervertussen hem elen nnrde
breeuws.Hierlaatzich deproblematiekvan Ingeleid en vertaald door Jacques Benoit.
hetvertalen weer eens zien.
uwer,Deventer,1971,100yp.,/12,-.
Hetboek is zeer de moeite van hetlezen, N.Kl

maarvooralvan hetkijken waard!
P.Beentjes

JosephM assons.
j.

<Ik ben zo groot a1s God,hi
j ls a1s ik zo
klein,/Hijkan nietboven mij,ik onder
hem niet zijn';<De mens moet toch wat
zijn:Godneemtzijnwezen aan,/Om aller
engelen wilheefthijdatnietgedaan'.Ziehier twee citaten uitde 247 vertaalde disti-

cha die zijn opgenomen in deze bloemlezing

Quelmissionnaire?Rapports,échan- uit de Cherubinische Wandersmann, gegesetcarrejoursdela41esemainede schrevendoorAngelusSilesius(1624-1677)
m issiologiedeLouvain 1971

na diensovergangtothetkatholicisme.Zij
tonen enerzi
jds de literair geringe kwaliteit

DescléeDeBrouwer,Bruges,1971,317p?..
Een keurige bundelbijdragen over de mls- van hetuitgezegde- in hetoorspronkelijke

jn de ri
jmen even onbeholpen - ,
sionaris in M rika, de islamitische wereld, Duits zi
nderzijds de incidentele gedurfdheid waar
het Aziatisch Continent en Eilanden;twee a
het op de inhoud aankomt. Deze inhoud
prosqectieve lezingen over de hedendaagse kan,indien men aan de vaak watm oralisv
ormlnj van de missionaris. Het geheel
jziet, a1s zodanig
wordt lngeleid en sam engevat door de se- tische toon ervan voorbi
jveren met de sterkste staalcretarisvan de missiologischeweek,J.M as- enigszins wedi
jesvan mystieke schrijvers a1sM eister Ecson,die ook de belangwekkende bibliogra- t
kehart.Aan hem en aan auteurs a1s Suso,
f
i
e
he
e
f
t
s
a
me
nj
e
s
t
e
l
d
.
Va
n
d
e
b
a
s
i
s
r
a
pp
o
r
ten wezen de blldragen gesignaleerd van Y . Tauler,RuusbroecrHendrik Herp en LudoCongar,Les missions aux service du salut, vicus Blosius is Sllesius trouwens in grote
teschatplichtig.Hen heefthi
jleren kenvan P.Hertsens,Lesperplexités des jeunes ma
en via de Rijnsburger Collegianten,Jakob
devant la jonction missionaire, en van J. n
Böhme, Abraham von Franckenberg en
Rossel,Ze rôle du missionnaire occidental vooralDanielCzepko.
dans les églises du Tiers-monde.
Voorafgaand aan de bloemlezing, die zich
S.DeSmet
allerminst vlot laat lezen maar .stille be-

KarlRahner

schouM ng' (p. 30) vergt, treft men een
(soms te) summiere inleiding op Silesius'
leven,mystiek en dichterschap.Eerlijk ge-

zegd valtdaarop nogalwataan te merken.
Vooreerstis de tekstcompositie nogalrom Desclée De Brouwer,Brugge,1971,66 pp., melig en werd er beslist niet de meest reBF.66.
cente literatuur betreffende Silesius geraadDeze plaquette bevat iets meer en niets pleegd.Fundamenteler bezwaren zijn in te
minder dan de herwerkinj van toespraken brengen tegen de inhoud. In de levensbe-

lk geloo!in JezusChristus

we
lkeRahneropuitnodiglnjvan dekatho- schrijving ontbreekto.m.devermeldingdat
lieke studentengemeente drle achtereenvolhij in belangrijke mate beïnvloed is door
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hetzestiende eeuwse mystieke Nederlandse
geschriftDie Evangelische Peerle,waarvan

hijin1676deeersteDuitsevertalinguitgaf!
Ook hethoofdstukje overmystiek laatwe1
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tewensen over,zekerbetreffende despiritualiteitsgeschiedenis;zo wordtEgeheime n e- Six,Jean François - La veritable enjance
ologie'achtereenvolgens ingevuld metfgno- de T/llrêâ'
e de Lisieux.- Ed.du Seuil,Pasis'(p.22)en tneoplatonisch getinte mys- ris,1972,286 pp..

tiek'(p.25).
Jammer,datbijeen hernieuwdebelangstelling voormystiek,een boeiendebloemlezing
gepaard m oet gaan met een zwakke inleiding, die bovendien opvalt door het verbluffend groot aantaldrukfouten.
P.Begheyn

DavidA.Seeber

Paul,Papstim W iderstreit
Herder,Freiburg/Basel/W ien,19712,
256 pp.,D M .14,80.

Deschrijver,hoofdredacteurvan deDuitse,
objectieve berichten verstrekkende <Herder-

korrespondenz', onderwerpt de ro1en het
optreden van dehuidige Paus,PaulusVI,in
Zenmeditatie
zlln optreden in en tegenover kerk en wereld aan een zorgvuldige en voorzichtige
Ambo,Bilthoven,1971, 191 pp.,/12,50.
HetjarenlangeverblijfinJapan en denau- beschouwing.
webetrokkenheid waarin dezeDuitsejezu- De vele vraagtekens die het optreden van
iet staat tot het Japanse godsdienstig en deze paus in veelkringen oproept,en die
H.M .EnomiyeLassalle

cultureelklimaat,jeven een zekeregarantie vaakevenvele uitroeqtekensvan beschuldivoor de deskundlgheid waarmee hij zijn

onderwerp: Zen-meditatie voor Christenen,
aan de orde stelt.
De studievaltuiteen in tweedelen:een uiteenzetting van het wezen en de betekenis

gingen en verwijten zl
jn,worden heldergeformuleerd en op hun waarde getoetst.

Daarnageeftdeschrijvereen goede documentatie van zeervelepauselijkewoorden,
gesproken bijverschillendegelegenheden en
van hetZen en een beschouwing,vergeli
j- metverschillendereikwi
jdteen bestemming.
king en waardering van het Zen vanuit de

Tenslotte worden deze woorden geanaly-

christelijke mystiek. Christeli
jke schrijvers seerd op de sleutelwoorden die de Paus gea1s Jan van Ruysbroeck,Johannes van het bruikt en de doelstellingen die hij er mee
Kruis, Eckhard, Tauler, de Victori
jnen en beoogt te bereiken. Spreker laat zien hoe
deschrijvervan defcloud ofUnknowing' deze Pausdetekenen van de tijd wi1ondervormen degidsen aan de hand waarvan het kennen en daarbi
j met onderscheiding te
gebied van de christeli
jkemystiek wordtbe- werk wi1gaan,nooitde zorg om hetgeloof
treden en hetuitzichtwordtgegeven op het verliezend en daarom tevens een kerkhernaburige,toch vreemdeén intrigerendeland vorming nastrevend die vooral ontspringt
dathetZen heet.Verschilen overeenkomst aan een geloofsvernieuwing.Belangrijkevel-

worden overzichtelijk vastgesteld.

D eze studie ism etgenoeg kennisen vooral

den van de pauselijke aandacht bestrijken
de oecum eneen deverhouding van de kerk

ervarin!van zaken geschreven om deZen- totde wereld en andersom.
m editatle niette over- noch te onderschat-

Een deskundige m anier van het lezen van

ten,bezitverderhetjuistegevoelvoorwat pauseli
jke teksten en een nauwkeurig wegen
van gelding is in de christeli
jke mystiek en openende geldingskracht van het pauselijk
brengt het nodige begrip op voor degene woord kunnen de lezerde ervaring bi
jbrendiewi1leren mediteren,m aarnietweethoe. gen meelevend toeschouwer te zijn van een
Hetiseen aantrekkelijkboekvoordegenen belanjrijkstukkerk-en wereldgeschiedenis.
die in de wolk van hetniet-weten een wer- Hetslertdezedocumentatiedatheteenbi
jkelijke aanwezigheid nietuitde weg willen zondere objectiviteitweette bereiken,die
gaan en stelt de nodige eisen van ernst, men nauwel
ijksvoor mogeli
jk houdtwaar
trouw en een deugdzaam leven in hetvooruitzichtvoordegenen diezich aan de meditatie willen overgeven.A1s een goede leer-

deafstandtotdejeschiedeniszo kleinis.

meer mee dan men oppervlakkig vermoedt
en hoortmen minderdan een snelle,modieuze aandachtwilweten.
G .W ilkens

mentatie enanalyse metzo'n moed toteen-

KarlRahnerschrilftin hetvoorwoord over

de moed toteenzijdigheid binnen de kerk.
meester in de meditatie geeftde schrijver M en kan de samensteller van deze docu-

zi
jdigheid gelukwensen,waarhijdeveelzijdigheid van deze pausaantoonten de pro-

blemen waarvoorhijstaat,nieteenzijdig be-
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licht en eenzinnig oplossingen suggereert. ling van Teilhard in de eerste wereldoorlog
W aar de samensteller een çW iderstreit' in analyseren toen deze hospitaaldienst deed,
de Paus soms veronderstelt, kan dit de een beschouwing over de dubbelheid in
lezer ten joede komen om een eigen <Wi- Teilhards persoon, die van de ene kant
derstand'ln zichzelfniette verdringen ofte steedsonopvallend bli
jft,vooraltijdenszi
jn
overschreeuwen.
vormingsjaren,en van de andere kant de
G.W ilkens
steedsgrotereradiatie die zi
jn ideeën kre-

gen ondankspogingen deze onor allend te
houden;tenslotteeen schetsgewljd aan de

IdaFriederikeGlrrel

invloed van verschillende vrouwen die met
Teilhard in contactkwamen.
W ellichtdatde overvloedige Teilhardlitera-

Sohn derErde:DerM ercà Teilhard tuur de schrijfster parten heeft gespeeld,
waar deze veelirrelevante persoonlijke dedeChardin
JosefKnechtVerlag,Frankfurt,1971,
184pp..

Renêd'Ouince

Un prophète en procès:Teilhard de
Chardin
1.dansl'Egisedcnlsontemps,261 pp.
lI.etL'avenirde la pensée chrétienne,269 pp..

tailsnaar voren brengt,of hetfeitvan het
ontbreken van relevante uitingen t-g.v.het

nog nietvolledi! uitgegeven dagboek,die

overigens moeililk te ontcijferen zijn, of

wellicht de persoon van Teilhard zelf,die

onbenaderbaar lijkt, staan blijft dat de
schrijfster in deze laatste publikatie voor
haar dood slechts geeft wat ze in alle bescheidenheid aankondigt met: <drei Versuche'.

Weliswaar richt ziJ de aandacht van de
Aubier-M ontaigne,Paris,1970.
In dezeerbrede stroom Teilhard-literatuur lezer op watnu aan het licht komt,maar
eveel blijft de persoon van Teilhard in
duiken tweestudiesopvan auteursdiebij- t
chaduwen van esoterischetaalverhuld.Te
zondergekwalificeerd lijken de persoon van s
ote woorden,teroyale contouren worden
Teilhard de Chardin in dejuiste dosering gr
er
geschilderd om Teilhard totdiezoon der
van lichten donker te belichten.

arde te maken die bl
'
nnen het goddelijk
Het zi
jn een Duitse psychologe en een a
milieu onsa1smensnabijkomt.
Fransejezuïet.
Ida F.Görres heeft reeds enige psycholo- René d'Ouince heropenthet dossier datT.
gisch markante biografieën op haar naam metzijn leven en leerheeftaangelegd,tent proces te
staan en wie gezien heeft hoe zi
j het<ver- einde de gedane uitspraken dij
spraak van
borgene Antlitz' van Theresia van Lisieux relativeren en zo voldoende vri
weette onthullen,isterechtbijzondergeïn- de verzwegen profeette verkrijgen om zijn
teresseerd in een studie van haar over de
nog steedsin nevelen gehulde figuurvan de
Fransepaleontoloog en denker Teilhard.
Ook René d'Ouince,medebroedervan Teil-

woord totvolle geldingskrachtte laten ko-

men,en zelfs eventueelgeli
jk alsnog aan
eigen zijdetekrijgen.

Z1Jn studie van dit yroces valtuiteen in

hard de Chardin en gedurende enige jaren

twee, afzonderlijk ultgegeven delen. Het

lijkteen geprivilegieerdegetuigegeweestte
zijn van de mensen priesterTeilhard,van
diensgeloofen wetenschap,van zijn aan-

en orde,hettweede gaatoverdeideeën van

rste deel behandelt T. tegen de achterreligieusoverstevan hem en noj langetijd ee
jd,vooraldievanzijn kerk
directeurvanhetFranseti
jdschrlftfEtudes', grondvanzijnti

T.geprojecteerd ophetscherm van demodernetijdentoekomst.
rdatdeschrijverzowelhetlevenalsde
voelen van de alomtegenwoordigheid van Doo
deeënwereld van T.te onmiddellijk en te
Christus en zijn liefen leed in en buiten i
absoluutin functie zetvan de tijd waarin
zijn orde.
ezeheeftgeleefd,ishi
jte weinigin staat
Is hetbeiden geluktde mens en gelovile d
je levensontwerp van depriester en
Teilhard naar voren tehalen vanachterziln hetvri
ezuïetTeilhardvaneenonvermildelijkproideeën, hartstochteli
jk verworpen en nog j
c
meerbejubeld,om de '
zoon deraarde'en esmatig karakter te ontdoen en meer de

eloofshoudinl,die zich gebonden weetin
de profeet, gewikkeld in een proces met g
hoorzasmheld, naar voren te laten kozichzelf en anderen,werkeli
jkheidsgetrouw ge
m en.
naarvoren tehalen?
1da F.Görrestrachtin een drietalschetsen, W asdat teveelgevraagd voor een religieu<versuche'lenaamd,hetTlabyrintisch Ant- ze overste van Teilard? De gehoorzaamlitz'van Tellhard te ontraadselen.Drie op- heid van de religieuze onderdaan,die Teilstellen die achtereenvolgens de briefwisse- hard was,wordter nietm inder om .
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Datzelfde uitgangspunt, dat de kerkelijke
oversten van Teilhard inhetonverbiddeWke
coördinatenstelseldlftvan een gedetermineerd tijd- en mensbeeld,belet d'Ouince
het gedrag van het gezag begrijpelijk en
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invoelbaar te maken. Te snel worden er Andries,M arc- Dedulle Grieten.- Briexcuses naar voren gehaalu voor wat men to,Antwerpen,1971,150 pp..
tochookwerkeli
jk kanhebben gewild.
Bailey,Paul- Zonden.- Bruna,AntwerW ilmen echtTeilhard vri
juitlatenspreken pen /Utrecht,1972,190pp.,BF.190.
en zelfs toteen profeetmaken,en f
hoopvol Berghmans,Jan- Hoegroen wJJm#n gJl.
teken voorde toekomstvan hetchristelijk - Brito,Antwerpen,1971,173 pp..
denken',dan zou een apologie voorde toe- Bloch-M ichel,Jecn - DanieletNoémi.komstminder bevochten moeten worden op Gallimard,Paris,1971,233 pp..
een theologie die vanwege haar Tarchaische Brems,Hugo - De brekende sleutel.- De
culturele context'te weinig de christelijke Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
boodschapheeftuitjeput.
72,128 pp.,BF.150.
Hetprocesrond Tellhard looptpaswerke- 19
Cl
aeys,André - Onder het feken van de
lijk uitop vrijspraak,a1sTeilhard minder regenboog.
- De Clauwaert,Leuven,1972,
noodzakelijk wordt gebonden aan een te

duideli
jkvoorgesteldetoekomstvan defmo- 415 pp..
derne wereld'en minder in de boeien van Gcverne,M arnix van - Voorbq de f##.:de kerk van zijn ti
jd'wordtgeslagen.In (Poëtisch erfdeelderNederlanden),Heidehetpleidooivandezepleitbezorgervan Teil- land,Hasselt,1971,79 pp.,BF.50.
hard blijktdat de profeten in eigen stad Genestet,P.A.de- Lachen w# den hemel
nietzo gewaardeerd worden.
tegen. - (Poëtisch erfdeel der NederlanG.W ilkens
den),Heideland,Hasselt,1971,79 pp-,BF.
50.
Handke,Peter- De angstvan de doelman

voor de strajschop. - Bruna,Utrecht /

DanielBerrigan

#e de chaînespourl'
humanité

Antwerpen,1972,95 pp-,BF.130.
Hannelore, Robin - De zaak M atys. Brito,Antwerpen,1971,127 pp..
Helderenberg, Gery - Ante terminum.-

Casterman,Tournai,1971,184 pp..
No bars to M anhood,zoalsde Amerikaan- (Poëtisch erfdeelderNederlanden),Heidese titel luidt, heeft het karakter van een land,Hasselt,1971,79 pp.,BF.50.
autobiografie en van een manifest.Stijlen Sern,Nicholas- PeterHandke.- W olff,
boodschap zijn van een auteur die meer London,1971,122pp.,f 1,15.
dan tien boeken over verschillende onder- Kerckhoven, Pieter Frans van - Zfe/de
Werpen op zijn naam heeft staan, maar 1843.- Brito,Antwerpen,1971,162pp..

vooralbekend isgeworden doorzi
jn paci- M ussche,Achilles- Onvoltooidesmjonie.
fistisch-politiekeactiviteit.Eerstverhaalthij - (Poëtisch eddeelder Nederlanden),Heieen stuk van zijn leven.In 1939 wordthd deland,Hasselt,1971,79 pp-,BF.50.
fezuïet,isdaarna een ti
jdlang leraar,studeert theologie en doet een soortreis om Raddatz,Fritz J.- Traditionen und Tende wereld.Terug in Amerika in 1968 ver-

denzen.- Suhrkamp Verlag,Frankfurt/M .,

brieven van een recruteringscentrum . Veroordeling en gevangenisstraf volgen. Het
tweede deelvan het boek bevatlosse notities en heftige kreten naar aanleiding van
lectuur en bezinning overprofetische figuren zoalsJeremias,de geboeide Paulus,de
in gevangenschap terechtgestelde Bonhoeffer, de gestorven maar nog steeds levende
Gandhien B'swondere land-en geloofsgenoot Eldridge Cleaver.Hier is een getuige

London,1972,126 pp.,f 1,15.
Rutten,M .- De interludiën van Karelvan

1972,696 pp..
brandthij,samen met enkele pacifistische Ri
tchie,J.M .- Gottjried Benn.- W olff,
vrienden, een stapel militaire oproepings-

de Woestqne.- Les Belles Lettres,Paris,
1972,754 pp.,FF.81.
Vercam men, L. - Felix Timm erm ans. Heideland,Hasselt,1971,235 pp.,BF.195.
Vinkenoog,Simon - Aan hetdaglicht.-

(Openkaart),Orion,Brugge,1972,250pp..
W eghe,Jan van den - M oord in hetvier-

meisjeshuis.- Brito,Antwerpen,1971,213
aan hetwoord die nietgeaarzeld hedtzi
jn PP..
naam en zijn leven op hetspelte zetten. Xenakis,Françoise- Z# zou op heteiland
Ontstellend en inderdaad ontwapenend!
S.DeSmet

tegen hem zeggen.- Bruna,Utrecht/Antwerpen,1972,75 pp.,BF.110.
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M e/.Dr.S.A.P.J.H .Iansen
Verkenningen in M atthys Casteleins
Constvan Rhetoriken
Van Gorcum,Assen,1971:694 pp.,/79,50.
DeConstvan Rhetorikenlseenrederijkerspoëtica, in versvorm geschreven door de
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ver naarbi
jbelteksten,bi
jbelse namen,na-

men van heiligen,gebeden en aanroepingen,
om zo op het spoor te komen van Caste-

leins denkpatroon en de bronnen van zijn

eruditie.
Hetboek wordt afgesloten meteen samenvatting en conclusies,alsmede een sommai-

priesterM atthijsCastelein,diein de eerste re in hetFrans.Toegevoegd zijn een ruime
helftder 16e eeuw factorwas van deredeiteratuurlijsten een register.
rijkerskamerte Oudenaarde,zijn geboorte- l
zover een niet in dit onderdeel der
plaats.Hi
jheeftdaargeleefd van + 1490 Voor
Neerlandistiek gespecialiseerd lezer dit kan
tot1550.
Het boek verscheen postuum in 1555.Het
is, na enig <voorwerk', ingedeeld in twee

beoordelen, meen ik te mogen opmerken

rede op de Rhetorica,algemene dichtvoor-

Janvan Sleeuwen

dat dit omvangri
jk wetenschappelijk werk
dissertatievan Utrecht)een leemte in onze
helften:theorie en praktijk.Hettheoriege- (
deelte bestaat uit 182 strofen waarin een kennis op het gebied van de bronnenstudie
jkerijheeftopgevuld.
toespraak totde leerling-dichters,een 1of- derRederi
schriften, voorbeelden van rijmschema's.
etc..Het praktijkgedeelte bestaat groten- Literatur der Arbeiterkla se

deels uit refreinen, balladen en rondelen, Aufbauverlag,Berlin/W eimar,1971,
enige specifieke gedichten en het beruchte 800 yp.
.
scaecberd. Deze voorbeeldgedichten zijn Ditls heteerste deelvan een serie die zich
voor het grootste gedeelte ook eigen werk bezig za1 houden met de geschiedenis van
van Castelein.
de Duitse socialistische letterkunde.Bij de
M etde Constvan Rhetoriken a1suitgangs- huidige stand van de esthetica in de volkspunt en ontginningsveld stelt Dr.Iansen in democratieën ishetverschijnen daarvan een
dezeli
jvige studieeen onderzoek in naar de logische zaak.Kagan schreefdaar nog onbronnen die aan de literaire theorieën van langs,in een betoog waarin wetenschappeCastelein en andere late M iddeleeuwers ten lijke arbeid,economische bedri
jvigheid en
kunstmetelkaarwerden vergeleken,datde
g
r
o
nd
s
l
a
j
l
i
g
g
e
n.
Hi
j
k
o
mt
d
a
n
t
e
r
e
c
h
t
b
i
j
de klassleke rhetorica-traditie.Tot in onze kunst a1s de wetenschap de wereld erkent,
eeuw heeft men gedacht dat de contacten maar tegeli
jkertijd zich een nieuweschept.
van de M iddeleeuwen metdeklassiekeoud- In wezen een vrijkantiaansstandpunt.Om
heid hoogstensvan incidentele aard zijn ge- nu van dit standpunt uit te komen toteen
weest.Volgens de schrijver is ditaantoon- waardering van de kunst a1s proletarische
baar onjuist.Behalve de oude rhetorica a1s kunstza1men een catalogus van ditsoort
een soorthandboek voorde poëzie ontdek- kunstmoeten opstellen.Dateralleen plaats
te de auteurnog anderebronnen:de Franse kan zi
jn vooreen proletarischekunstspreekt
rhétoriqueur Jean M olinet.
in een wereld die nOg in een overgangsfase
De methode die Dr.lansen,op zoek naar is,van zelf;de nieuwewereld die ook in de
de bronnen,gebruikt,is een system atische kunst geschapen m oetworden,is de klasinventarisering van alle nam en, feiten etc. senloze maatschappij.
die in de C.v.R.voorkomen.
Dit boek biedt nu in een negentiental opIn negen hoofdstukken ontvouwtde auteur stellen een dergeli
jke beredeneerde catalo-

ons,uitvoerig met voorbeelden en lijsten gus. Hoofdfiguren zijn natuurli
jk weer
toelichtend,zijn theorie.Na een inleiding Brecht,Bredel,Egon Kisch,Anna Sejhers
over schrijver en boek neemthi
j eerstde en vooralJohannesR.Becher.De moellijkinleiding van Castelein op de Const van heden die ervoorwesteli
jke interpreten van
Rhetoriken onder deloep;daarna gaathij deze expressionistische dichter,dit de Stade relatie tussen Castelein en Jean M olinet linprijswon en ministervan cultuur in de
(en andereFranserhétoriqueurs)na.
lnhfst. DDR werd,bestaan,komen echterniet tot
V komen dan de klassiek-rhetorische in- uiting.In delaterewerken van dezedichter,

vloedenop derederijkeruitOudenaardeter die a1srevolutionairzeervrijevormen gesprake.Vervolgensworden derijmsystemen b-ikte, komt later een totaal overwegen

in de C.v.R.onderzocht en uitvoerig en
systematisch geïnventariseerd. W at heeft
Castelein gedaan m et allerleicultureelerfgoed uit oudheid en middeleeuwen, is de
vraag die, wederom uitvoerig,beantwoord
wordtin hfst.Vl1.In fcasteleinendechris-

van zeer strenge vormen zoals hetsonnet.

M en krijgtde indruk datdeschrijverszijn
opgenom en nietin deeersteplaatsop grond
van devorm en inhoud van hun werk zelf,
m aarop grond van hun politieke geloofsbe-

lijdenis voorzover die in hun werk voortelijke traditie'(hfst.VIlI)speurtde schrij- komt.Bijde beoordeling van de vraag wat
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literatuur voor de arbeidersklasse is, za1

men toch mi
jnsinzienseen strakkerenorm

moeten aanleggen.In een recentgedichtvan

THEATER

W olffBiermann bijvoorbeeld,çGesang fiir
meine Genossen',dathelemaalin de traditie van Brecht geschreven is,wordt de ar-

beidernietsonthuldvan zijneigen bestaan, Burian,Jcrkl- Thescenography 0/Josej
Anders is hetmetM arianne Herzog's <Ak- Svoboda. - W esleyan University Press,
kordarbeiterinnen bei AEG Telefunken'. M iddletown,1971,201pp.,$25,- .
Daarin kan een arbeider die een dergelilk Denninghaus,Friedhelm - Die dramatische
leven leidt,een verslag lezen van zijn be- Konzeption George Bernard Shaws. staan op een manierdathijza1zeggen ja Kohlhnmmer,Stuttgart,1972,280 pp.,DM .
zo is het inderdaad en het istoch we1gek
datik datneem'.Datondankshetfeitdat
er geen oproerig woord wordtgebruikt.Dit
laatste zou men metrechtliteratuurvan de
arbeidersklasse kunnen noemen, voorzover
ze werd geschreven door personen die zelf

49,- .
Selden,Samuel- Theatredouble game.University ofNorth Carolina Press,Chapel

Hill,1969,123pp.,$6,
-.
Szeliski,John von - Tragedy and Jecr.-

University of North Carolina,ChapelHill,

actiefbijhetzobeschrevenproduktieproces 1971,257pp.,$10,95.
betrokken zijn.

C.J.Boschheurne
DieterBönsch

E.Freeman

Else Lasker-schûler.
ZurXrfffk einesetablierten Bildes

TheTheatreo!AlbertCamus.
A CriticalStudy

M etzler,Smttgart,1971,270pp,DM .23,- . M ethuen,London,1971,178 pp.,f 2,30.
E.Lasker-schûler(1869-1945),dichteresen Bestond erna destudievan R.Gay-crosier

toneelschrijfster binnen de vooroorlogse (1967)echtzo'ndringendebehoefteaan een
sti
jlkring van hetexpressionisme,werd in nieuwe studie? Freeman heeft het behoor1933 verboden en in de jaren 50 ontdekt. lijkmoeilijk om ietsnieuwstebrengen.Hi
j

Verkeerd ontdekt, meent D.Bënsch. Politieke omstandigheden legden allenadruk op
haarJoodse sfkomst;een oeuvre werd ideologisch nuttig gemaakten sentimenteelgevierd. De dichteres kreeg een aureool en
haar inderdaad in-trieste leven werd een
schoolvoorbeeld van een zelfexpressie die

maakt er geen geheim van dat Camus a1s
dramatisch auteurmeer gebreken dan deug-

denbezit:hi
jvond geen geldigevorm voor

hetabsurde,zijntechniekisonzekerlebleven, zijn didacticisme haalt bestendlg de

bovenhand.Daarom legt S.onverklaarbaar
veelnadruk op Camus'vreemdetheorie van

van de sociaal-maatschappelijke zieligheid detragedie.Dathijconventieheeftgetracht
naar de dichterli
jke zaligheid leidde: leed te koppelen aan metafysica en melodram a
loutertbli
jkbaar,en produceert literatuur. aan Hegeliaanse tendensen,kan nietverhinBânsch zeterzich aan,dithuisbakken idool deren datniemand praat over een Camuste schrappen en een lillende vrouw te voor- type van dram a.
schijn te halen.Dat gebeurt al biografisch C.Tindem ans

waar lzij ontelbare onjuistheden rechtzet
(zoals haar geboortedatum), ook literair
waarhijdeinvloedvan deBerlilnsezonderling Peter Hille staaft.S.bevrijdthaaruit HildegardBrenner,Hrsg.
de ro1 van een Joods-christeli
jke bevestis
gingszangeresen ontdekteen op opstandige AsjaLaci

Revolutionörim Beruj
gner & Bernhard,M unchen,1971,
zinvoorhumor.TejelijkonderstreeptS.de Ro
ongeli
jkedegelijkheldvan hettotaleoeuvre, 132 pp.,DM .10,- .
wereldcorrectie gerichte kracht, met veel

de ongerijmde traditie haar produktie a1s
harmonisch op te vatten,en Mjanalyseert M anjred Hubricht,Hrsg.
breeduit het tot nog toe niet gereleveerde ShuiiTerayamn
messiaanse zendingsbewustzi
jn. Formeel Theatercontra Ideologie
doethijditaanvankeljk in close-reading, S.Fischer,Frankfurt,1971,99 pp.,

daarna de deelresultaten aanvullend met DM .14,- .
biografischedetazering,tenslotte beidever- In deze bescheiden boekjes komen twee

enigend in een moeilijk maarsluitend por- anarchisten aan hetwoord,tegelijk zowat
tret.

C.Tindem ans

elkaarsantipoden.A.Lacisiseen Letseda-
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mediea1svroegri
jpecommunisteen actrice nieuwe generatie,maar dat helpt uiteraard
nagenoeg alle belangri
jke theatermakersin geen enkele lezeraan fatsoenli
jk inzichten

het linkse Rusland en agitatorische Duits- hanteerbare criteria.
land tussen 1910 en 1930 heeft jekend: Naar Taylors normen mott A.W esker al

Meyerhold,Majakowskij,Brecht,Plscator, een ouwesokzi
jnendusbehandelthijhem
en vooralW .Benjamin.A1sechtgenotevan nietmeer.De criteria voorW eskersausculB.Reich isze tenslotte naarRugland terug- tatie zijn socialisme en realisme en beide
gegaan en heeft er met name voor de verspreiding van Brecht veel gedaan. Het is
een nuchter terugdenken zonder heimwee,
een rustig natekenen van hethistorisch re-

liëf,zonderheldenrol,metmenselijkbegrip.
En terechtiserenigegerechtvaardigde trots

alszehaarjeugdidealenvrijdrukin dehui-

digewereldgeyraktiseerd ziet.DeJapanner
Terayama(oflshetShuji?)gooitallemaatschappeli
jke behoeften vervan zich afen
opteert voor het erotiseringsproces van
kunst en leven. De utopie a1s levenshouding,drug en gay powera1sideologie,doctrine a1szwartschaap,ervaring a1sverfoeid
bezit,deshock en de kreeta1sidoolen wapen, anti-intellectualisme a1s boodschap

analisten pakken hem uiterst detaillerend

aan.M ethodisch isergeen lijn in te bekennen,maaruiteindelijk blijftgeen mogeli
jke vraag onbeantwoord. Psychoanalytische knapheid en sociaalbewustzijn leiden
totautopsie en toteen oordeel,zijhetniet
totde watpijnlijke bekentenisdatW esker
eigenlijktochwe1totdetweedegarnituuris
blijven behoren.
En dan heb je nog,om het Britse toneel
van 1971 in te pakken,een Jaarboek-nieuwe-sti
jl.Ditkeernietdeobligateprentjesshow maar een gewiekstassortimentessays,

waarinniete1kbijdragendopstellermachtig

geïnspireerd is gebleken maar waarin de

goede synthese (C. Marowitz, R. Bryden,
(fverbrennt Benjamins Bucherl'
): de syn- J.Lahr,P.Roberts,M .Billington b.v.)toch
theseisnietaantrekkelijk.Even aanzien of we1 slagen in situatieschets en prognose.
er ook toekomstin zit.
C.Tindemans

Zonderdat hetalgemeen peilde doorsnee-

bijdragen van de Britse zondagskranten te
boven gaat.
C.Tindemans

JohnRussellTaylor

TheSecond ecve.British Drama for
the Seventies

EricIrvin

M ethuen,London,1971,236 pp-,f 2,50.
GlendaLeeming and Simon Trussler

Theatre Com esto A ustralia
University of Qleensland Press,St.Lucia,

The Plays0/Arnold Wesker.
A n Assessm ent

1
971,260py.,f2,80.
ln een seml-geromanceerd relaas verteltS.
de manier waarop het beroepstheater zich

Gollancz,London,1971,222 pp.,E 2,- .
Sheridan M orley,ed.

geleidelijk in Sydney heeftopgebouwd en

Theatre 71

feerd door derderangsmensen en zakenlui

ontwikkeld.Hetis artistiek geen opwindend

verhaal; het wordt hoofdzakelijk gestof-

Hutchinson,London,1971,280 pp.,f 3,80. die er we1ietsin zagen,terwi
jlde sfeer in
Nu J.R.Taylor's veelherdrukte basiswerk en buiten het schouwburgzaaltje nu ook

Angerand A/ferdooreen nieuw decennium nietzo ergfriswistteblijven.BarnettLeis achterhaald,heefthi
j voor een vervolg vey,een koopman metasyiraties,levertde
gezorgd dat tracht vooruit te lopen op de rode draad van deze beglnfase, die tussen
vaste waarden van straks. Opvallend ont- 1820 en 1840 ligt en afgesloten wordtmet

houdthi
jzichvan een globale prognoseen
hijbehandelt de auteurs geïsoleerd of in
kleine clubjes,dan vrijwillekeurig samengetroept;de relatie metti
jdsbeeld,schrijfklimaatentheatersfeerbWftsmalletjes.Bovendien is er die ergerlijke kn-tiekloosheid
die maakt dat we aldeze knapen (P.Ni-

een op melodrama en spektakelstuk (zoals
overigensookin EuropaenAmerika)afge-

Stoppard,P.Terson,J.Orton en D.Storey
a1s d'
egrootheden) a1s grootmeestersin het
vak moeten bekijken.Prettig ishetwe1dat
S. uitvoerig publiciteit bedrijft voor een

met de avontuurlilke misdadigheid waaraan
Australië nu eenmaalzijn ontstaan te dan-

stemd repertoire. Bronnen worden slechts

heeluitzonderli
jk aangehaald en hetresul-

taatisjeen denderenddocumentvan accu-

rate hstoriografie. Maar het boek verspreidt het bedwelmende arom a van piochols,D. Mercer, C.W ood, E. Bond, T. nierswerk en crinolinesociety, gelardeerd
ken heeft.
C.Tindemans

voor het
m oderniseren
van uw w oning...

U w ilt uw woning - of de woningen die u verhuurt moderniseren ofverruimen?
Vraag de ASLK een COM FORTKREDIET.
Comfortkredietwordt onderm eer verleend voor het
installeren van keukenuitrx tingen, badkamers,

centrale verwarming, bijbouwen van kamers en
garages,enz.
Comfortkrediet wordt verstrekt in verschillende
Vorm en .

ZONDER HYPOTHEEK :

* aIseen persoonlijke Iening
* aIs een financieringskrediet
op speciale condities
M ET HYPOTHEEK

* zelfsmeteeninschrijving in2erang.
Vraag meerinlichtingen
* op het hoofdkantoor van de ASLK, W olven-

9racht48te 1000 BRUSSEL (tel.:02/18.44.90)
* bijhetAsLK-agentschap in uw buurt
* bijeen DiscontokantoorvandeNationaleBank
* bij een door de ASLK erkend agent van de
NMKN (Nationale MaatschappijvoorKredietaan
de Nijverheid)

co m fortkrediet
ALGEM ENE SPAAR-EN LIJFRENTEKAS

EEN NIEUW INFORMATIETIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN
l
'
v:et 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.
k'
andeputte, P. Vandamme, H. Vanderpoorten, M. Van Haegendoren, F. Van
Mechel
en,de Vlaamse Volksbeweging.
De volledige aktualiteit zoals u ze zelf nooit kan verzamel
en.
Feiten en meningen doethetvooru!
-

VOLLEDIG:
Feiten en meningen volgt het binnenl
andse politieke,sociale,
culturele en economische leven op de voet en komt elke
maand in uw bus.

-

OBJEKTIEF:
25 verschillende dag-,39 week-,55maandbladen en 5 officiële
parlementaire documenten: alle strekkingen, alle tendenzen,
kortom alle Feiten en menlngen.

-

DUIDELIJK:
Feiten en meningen wordt u gebracht op een handig quarto-

formaat(21 x 27,
5)meteen overzichteli
jke indeling in rubrieken.
-

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,duideli
jk een bruikbare informatie.

HET ACTUALITEITSTIJDSCHRIFT IN VLAANDEREN.

Men aborlneertdoor450 F (volledige jaargang + ringmap-dossier)te storten op
Prk.155.63van DESCLEE DE BROUWER nv,Wijngaardplein 15,8000 BRUGGE,
melvermelding ,,FeitenenMeningen1971(Sch.C.)''.
Wenstumeerinlichtingen?BeIonsop nr.(050)399.51of399.
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Het drukkersbedeijf een wereld op zichxelf met een n@g euime
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sçholing : LagerSecundaire Technische School
Aanvaarding in 1e Jaar: na 6e Ieerlaar Lagere School

in 2e Jaar: na le jaarhumaniora of 1e Jaar LST
In 3e jaar: na 2e jaarhumaniora of 2e Jaar LST
HogerSecundaire Beroepsschool - HogerSecundaire Technlsche School

IndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare ofLTS

Hoger Technisch onderwljs (GraduaatenTechnisch Ingenleur)

Aanvaarding na HST ofvolledige humaniora metof zonder examen
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taire Helpster(15tot18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf18 jaar)
Verpleegster
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bedrijfsassistent
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Ets.V an D e P oel & Co
2090

TEL.68.62.83 (4 I.)

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassisttnt
in industHële scheikunde

Voorjongensen meisjes
De schoolbcschiktover een pedagœ

P.V.B.A.

LAAG EIND 3

technischingcnieur
in de industriële scheikunde
technisch ingenieur

STABROEK

TELEX 33.062

gievoorjongens.
De meisjes kunnen volledig pension
nemen in een meisles-home.

,,1/itsym pathie''

BEKA ERT
Zwevegeln

M eisje,
W l1 Je een bee Je van le vreut
pdw gevel) cal, d'?

zleken d1e je nodig hebben cn op je wachten?

V e,pleegster
zalle ziln ...

A1de inlichtlngen zijn te bekomen bl1het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOO R VERPIEIGKUNDE

Ccpucijnenvoer,39 - LEUVEN - Tel.016 I28#.21
I

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnlsch ingenieur
In m echanica,elektronica
en industriële scheikunde.

Voorbereldend jaarenvacantiecursus
methetoog op hettoelatingsexamen.

Ixsvlvuuvvoon veRpkeeoxuxpe M aria M 1d d e Iares
Hospitaalstraat 23-2700 sint-Niklaas

-

Telefo@n (03)76.43.48

Bpstuurd.door de xusters van de Verrezen zaligm aker

Een m@dern gebouwene@mplex

-

BERO EPSAFDELING
-

Degelijk Onderwijs

Voorbereidend jaar:minimum Ieeftijd 17 jaar
Gebr
evEleerde verpleegster:duur3 jaar
r

Verpleegassistente:duur2 jaar

TEGHNISGHE AFDELING
-

Gegradueerde ziekenhuisverpletelgtstler:duur3 jaar
Gegradueerde psychiatr.verpletelgtstler:duur 3 jaar
Gegradueerde socialeverpletelgtstler:duur4 jaar
INTERNAAT EN HALF-INTERNAAT -

Iniiçhtingen en insehrijvingen :

-

W erkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 1ot 17 uur
Zalerdag van 9 tot 12 uur
En volgens afspraak.

TRO UW E SPAA RD ERS
bi
jde

K R E D lE T B A N K
bekomen gemakkelijk kredieten (betaalkrediet,
gezins- of beroepskrediet,woningkrediet) op
gunstvoorwaarden,dank zi
jhet

C O M B I-S P A R E N
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VOOR MEER INLICHTINGEN,VRAAG ONZE BROCHURE OF
W END U TOT EEN ONZER 630 KANTOREN.
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Personalia
Dr. L. L. S. Bartalits, geboren 1933 Studeerde
sociale wetenschappen aan de Katholiekc Economische Hogeschool tc 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.
Henry M. H. Buminx, geboren 1930. Studeerde
politieke en diplomatieke wetenschappcn. Graduate van het Center for Strategic Studies van
de Georgtown University Washington. Was lange tijd politick correspondent in Groot-Brittannie, Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse, Engelse en
Franse bladen Adres: Martelarenlaan 1, 3500Hasselt.
Robert Hotz S.J., geboren 1935. Studeerde in
Zilrich 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 (Zttrich). Adres: Scheideggstrasse 45, Zurich.
H. Jans S.J., geboren 1924. Licentiaat filosofie
en theologie; 1959 - 1961 assistent geologic aan
de Universiteit te Ixuven; 1965 doctor natuurwetenschappen (kristallografie). Doceert aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen. Adres: Minderbroedersstraat 11, 3000-Leuven.
Paul Claes, geboren 1943. Drs. in de klassieke
filologie, gediplomeerde in de audiovisuele com*
municatiemedia. Publiceerde in vaktijdschriften
over teksttheorie en gedichten van Meleagros
van Gadara en Hugo Claus. Adres: Dagobertstraat 61, 3000 - Leuven.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent Nederlandse letterkunde aan de Frederik Muller Akademie
te Amsterdam. Literair medewerker van 'De
Volkskranf. Was redacteur van 'Merlijn' en pu-

bliceerde enkele boeken met opstellen en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
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. Medewerker 'K en CAgenda*. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520 Edegem.
Dr. J. L. J. Lumeij, geboren 1922. Studeerde
medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam
en van Edinburgh. Specialiseerde zich in psychiatric en neurologie aan de London University en
de Vrije Universiteit tc Amsterdam waar hij in
1957 promovccrde op 'The Methods of Psychology and Psychiatry'. Was van 1957 - 1966 consulent-psychiater aan het O. L. Vrouwe Gasthuis
te Amsterdam. Sinds 1957 is hij directeur van de
Utrechtse Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid. Heeft in de geeigende vaktijdschriften
regelmatig gepubliceerd over psycho-hygienische
gezondheidszorg. Adres: Bovenover 178, Nieuwendam.
Ben Hemelsoet, pr„ geboren 1929. Studeerde
theologie en bijbel in Warmond en Rome. Is
hoogleraar aan de KTHA te Amsterdam voor
het Nieuwe Testament. Adres: Ruysdaelkade 33",
Amsterdam 8.
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 Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P.. Voorzitter
redactieraad 'De Nieuwe Maand'. Adres: Van
Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Ward Bosnians, geboren 1934 Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comity Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56, 2540-Hove.
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Verzuiling en ontzuiling,p.859
H etboek van Prof.Thurlings,De wankele zuil,heeftvolgens de auteur een

sociologischebijdragegeleverd aan de kerkgeschiedenisvan Nederland,maar
watdenieuwstetijdbetreft,heefthetdetekenennietgeheelversta= .Juistten
aanzienvandezeperiodestaatdeschrijvereen andereopvattingvoor.

CDu/csu-oppositietegen de 'Oostverdragen',p.866
Voorvelenisdeoppositietegen deratificatievan dedostvertrëge'onbegrijpelijk.Ditartikelschetstdeachtergronden van detegenstanden wijsto.a.opde
gevaarlijkepolarisatiedieerinbepaaldegroepenindeBRD heeftplaatsgevonden.

Brechtiscomplexerdan w#dachten,p.877
Verschillende nieuwe studiesoverBrechtworden hier synthetisch bijeengebracht.N iet langer een elem entair wapen in de ideologische koude oorlog,

wordtBrechtnu steedsmeerhetobjectvanwetenschappelijkestudie.En daaruitkomthijtevoorschijn a1seen veelcomplexerdenkeren stukkenschHjver
dan wijdachten.

Claus''Schaam te'
,p.885
N a een analyse van de belangri
jkste aspecten van Claus'nieuweroman volgt
een evaluatie,waarvan de criteria worden aangegeven.M leszins getuigend van
een verbluffend vakm anschap,ontgoochelt de rom an,om dataldattalentweer
eens niet tot iets '
nieuws' leidt. D e vele mystificerende allusies in de tekst
m oeten m isschien worden opgevat a1s ironiseringen van een auteur die niet

helemaalmeerinzijn eigenscheppinggelooft.

N atureknowsbest,p.893
Cultuurmoetdemensenerzijdszichtgeven op meervrijheid t.a.v.erfelijke
predestinatie,rassuperioriteit en zogenanm de biologische degeneratie;ander-

zijdskanO eendecultuur,endusopvoeding,hem dx rdringenvanzijnuiteindelijk ve- orteldzijnin dezeaarde,metditwateren dezelucht.Evolutievu
demensheid rustnietmeeralleen op 'natuurlijke'selectie,maarevenzeerop
menselijkebeslissingen.

Devr@ ef# voorbq ?,p.899
H etboek van B.F.Skinner,<
Beyond Freedom and D ir ity',heeftnietzo lang
geleden een cover-stog gekregen in <Tim e'en fscience N ews'roem de hetals
fone ofthem ostim port= thappeningsin zoth-century psycholor '.M aar het

blijktmeereen happening dan een gebeurtenistezijn.

Geen a/heyr#zea indemalariabranche,p.910
SindsN ederlu d veelm inderbetrekkingen heeftm etdeIndonesischeA rchipel,

ismalariahierhoofdzakelijkbekendalsimpom iekteendusvanondergeschiktebetekenis.InM rikaisdeziektenogopveelplaatsen debelangrijkstedoodsoorzaak.D aarom wordthier aandachtbesteed aan de onderzoekingen op dit
gebied.

V erzuiling en ontzuiling
D e huidige kerk-crisisin historisch,
godsdienst-sociologisch perspectief
J.Auping S.J.

DeNijmeegsehoogleraarindeleoretischesociolo#e,J.Thurlings,merkt
op datin de geschid enisvan dekalolieken in Nederland sindsheteinde

van de tachtig-jarige oorlog stefzstwee factoren werkzanm geweestzijn,
npmelijk 1)debehoefteaansociaal-economischegelijkberechtiging,en2)de
belevingvan hetgelovig-katholiek zijnl.Hijgaatnu dewerking van beide
factoren na in vier perioden van de katholieke kerk in Nd erland.
De eerste periode v= 1572-1795 kenmerktzich door onderdrukking van
dekantvan de orthodoxe calvinisten.Deze druk werd overigensvan meet
af aan ve= cht door de tolerantie van de kantder <
rekkelijken'.Deze
onderdrukking betekende voorderi
jkerekatholieken bv.uitsluiinguitde

bestuurlijkeen academischefuncties,waardoorzijhetmeerindehandel
zochten.Voordearmen waren erook schrijnendekanten,bv.doordeuitsluiting van de bedeling door de staatsa= enzorg.Onder deze druk vond
geloofsafvalplaatswaar de sociaal-econom ische behoeften degeloofsbeleving verdrongen,zoalsblijktuithetkalolieken-m rcentage benoorden de

groterivieren.Ditdaaldebv.inZuid-Holland van 29% in 1656tot18% in
1775,en in Noord-Holland van45% in 1656tot22% in 1775en inOverijsselvan43% tot37% indezelfdeperiode.Dedruk riep œhterooktegendruk op,welke vaak samengaatmetsterkeregroepsbinding en sterkervasthouden aan de eigen overtuiging:de schuilkerken bloeiden!Onder de bekwame leiding van apostolisch-vicaris Neerkasselkwam hettotcoëxisten-

tie;hijleidde tot<solidariteitvan zijn geloofsgenoten t.o.v.Rome'én tot
<solidariteitto.v.denationaleynnk'(p.65).Dekrachtvan degeloofsfactor

blijktten dele hieruitdathetkatholieken-percentage in Nederland nooit
verderzaktedan tot34% .
De tweede periode isdie van dde uittocht'zvan 1795 tot 1860.Profiterend
1 Dr.J.Thurlings,De wankele zuil, Nederly dse katholieken tussen Ulf-flcffe en

pluralisme,(Publicatio van hetKatholiek DomlmentatieCent-m,1).Depaginacijfersmssen haakjesverwijzen naarn urlings'boek.- Dekker& van derVegt,Nijmegen /VanGorcum,Assen,1971,209 pp.
,ing.J18,
- ,geb.J21,- .

2 Dezeen devolgendebijbelsetyperingenZjn nietvan n urlings.
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van de buitenlandse revoluties van 1789 en 1848 en van een kortstondig
verbond m etde opkomende liberalen kwam een voor de katholieke ere-

dienstweldadigescheiding van kerk en staattotstand,welkehaarbekro-

ning vond in hetherstelvan de kerkelijke hiërarchie van 1853.In deze
perioderiem nDeTijd- heteerstekatholiekedagbladinNH erland - en
Le Sageten Broek op totpolitiek universalisme,vanwege de relatieveautonomie van <den godsdienstzelven'en <de godsdienstige geloofsleer'op Zch
(p.87).Hetgrotegewichtvandegeloofsfactorin debeleving van hetgelovige kerkvolk bleek o.a.in de opkom st en bloei van allerlei devotionele

verenigingenengebruiken indeveerugerjarenvande19eeeuw.DeDerde
Orde van Franciscus,de Brod erschap van hetHeilig en OnbevlektHart
van M aria,de Brod erschap van de Heilige Rozenkrans,hetInstituutder
EeuwigdurendeAanbidding en deAartsbroe erschap van deH eilige Fami1ie kregen een grote m pulariteit, <de onmiskenbare symptomen van een
godsdienstigeherleving'(p.90).dGeheelin overeenstemm ing daarmee...is
hettoenemende getalvan roepingen voorpriesterschap en kloosterstaatdat

in dezelfde tijd gesignaleerd kan worden'(p.90).Hetontstaan van deze
groeperingen isnatuurlijk nietalléén te verkaren uitde sterkere geloofsbeleving.Thurlings bedoeltdit ook niette zeggen,dachtik.H et gaat er
hem om ,telaten zien dathierdegeloofsfactormedeeen ro1speelt,naastde
socialefactorvan dedifferentiëring van godsdiensten m litiek.Nog andere
factoren kunnen een rolgespeeld hebben,zoals de toen alom heersende

positievewaarderingvan hetgevoelop zich,ofhetmd elijdenmetdemisdeelden,bijhetontstaanvanresp.dedevotionelegroem nofdebroeder-en
zustercongregaties3.
De derde periode isdie van de <vestiging in hetland',waarvan de verzui-

lingœn socialeindicatorwas:1860-1960.Aanvankelijk had deemancipatie een defensiefkarakter,tegenoverde agressievan anti-klerikale liberalen

en aanvankelijk athdstischesocialisten.Maarvan meetafaan en in toenemendematewasdemaatschappelijkerealiseringvan degeloofsbeleving
3 tEchter,hoezeer ditalles voorhetgrosvan de gelovigen ook gelden mag,binnen

de kring der elitaire katholieken heerst tezelfdertijd een tweespaltdie voor deze

periodem instens evenzeer typerend is.Zo waaiter in heteerstedeeldernegentiende
eeuw nog hier en daar een oostenwind,dievanuitDuitsland via hetW arm ondsseminarie een verlichtingskatholicisme binnenbrengt dat sterk rationalistisch is gekleurd

en op vrijongenuanceerdewijzeeen pleidooivoertvoorœn irenisch interconfessionalisme. Uit deze kring stammen de eerste geluiden van kritiek tegen de rooms-

devotionele praktijken die wij hierboven beschreven.Hoe weinig vruchtbaar die
beweging was,blijktevenwelhetduidelijkstuithetfeitdatzich mede onderhur
invloedin dietijdonderdeHollandseclergérelatiefveelapostasieheeftvoorgedaan,
vermoedelijk zelfsmeer,zo zegtRogier,dan sindsSasboutVosmeer'sdagen (eind
17eeeuw,J.A.)ooitvertoondwas.Decelibaatsproblematiek schijntaan diegeloofsafval,zoalsinonze dagen,nietgeheelvreemd te zijn geweest'(p.91).

861

Verzuiling en ontzuiling

ook opbouwend.Een enkelgegeven kan ditillustreren:in 1888 zien wede
eerste katholieke vakbond door Ariëns opgerichten in 1909 hetnaionaal

katholiek vakverbondbisschoppelijk god gekeurd;in 1909waren erinhet
NKV 10 bonden met 9.000 leden verenigd en in 1919 25 bonden met
120.000ld en;doelvan devakbonden volgensAriënswasdom hetmoderne

kapitaaltehoudenbinnendeperkenvanchristelijkegerechtigheid enliefde'
(p.102):in dezedoelstellingkomen beidegenoemdefactoren weertotuitdrukking,zoweldegeloofsfactor(tchristelijk'en<liefde')alsdesociaal-economischefactor (fgerechtigheid');in Limburg organiseerde Poelsdemijnwerkersen liethijkeinewoonkernen bouwen,aldusde aanleidingen tot
onkerkelijkheid effectiefverwijderend;in 1883publiceerdeSchaepman zijn
eersteideevooreenkatholiekevolkspartij,diein 1904a1skiesbondvereniging een feitwerd:in 1901hadden de RK 23 van de 96 kamerzetels en in

191830;in 1878hadden deliberalenhetom nbaaronderwijsvooriedereen
verplichtgesteld,maardegrondwetsherzieningvan 1887- algem enerstemrecht- baande de weg voor de stembusoverwinning van katholieken en

protestanten in 1888,in welk regeringsjaarde eerstewettotsubsidiëring
van hetbijzonderonderwijswerdaangenomen:in 1889volgde20% vande
jeugd bijzonderonde- ijs,in 191740% en in 194570/0)hetaantalkalolieke gym nasia groeide van 7 in 1901 tot18 in 1923)hetaantalkatholieke
academici(exclusieftheologen)groeide van 0 per 10.000 katholieken in
1900 tot28 peridem in 1930 tot74 peridem in 1960.Dezeontwikkeling en
groeivan kalolieke organisatieswordtwe1aangd uid methetwoord Iver-

zuiling'.In deze Tverzuiling'blijktduidelijk dewerkzaamheid van dereeds
eerdergenoemde factoren van geloofen em ancipatie.Immers,alseralleen
de behoefte aan sociaal-economische emancipatie geweest was, zou men

zich zondermeerhebben kunnen aansluiten bijhetliberale streven naar
om nbaaronderwijsen bijhetsocialistische streven naarbetere sociale om standighH en.Juistomdatechterde katholiekegeloofsbeleving een waarde
op zich was,gevoelde men debehoefteaankatholiek onderwijs,katholieke
vakbonden,enz..Dezebehoefteaan confessionele organisatieshing dusook
samen methetcodessionelekaraktervan deliberaleen socialistische orga-

nisaties,namelijkmetdeanti-kerkelijkebelijdenisdieinbeidelaatstebewegingen werd hooggehouden!Datin de katholieke emancipatie ook de geloofsbeleving een stuwende krachtwas,bli
jktuitdegroeivan demissies:
hetaantalpriesterwijdingen in missie-congregatiessteeg van 9 in hetdecennium 1861-1870 tot208in hetdecennium 1911tot 1920.en verdertot387

indejaren twintigen 886in dejarendertig.W erdmenin dedertigerjaren
m issionarisom de werkeloosheid te ontlopen? Thurlings mœnt van niet:
<De opleiding voorhetpriesterschap waseen lange weg,hetpriesterschap
zelf impliceerde de aanvaarding van het celibaat en het bestaan van œ n
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priestermissionariswasmeestalaanzlenlijk zwaarderdandatvan dejonge
werkeloze'(p.110).Van Ginneken en Brom richtten in 1919 zelfs œn
dcomité van acieterbekering van Nederland'op tendndehetbinnenlandse
missiewerk testimuleren.OnderVan Ginnekensleiding ontstonden het<Gezelschap van de Vrouwen van Bethanië',dbestemd voor hetaktief beke-

ringswerkonderdeniet-katholieken indegrotestden'(p.112),de<Kruisvaarders van SintJan''voor de katechumene en de vakscholing onder de

ongM oopte(!)schoolvrijejongensuitdevolksbuurten'(p.112)en bv.het
'Genootschap der Ridders van SintW o brord'<voorhet apostolaatin de

hogerekringen'(p.112).
M en zoudejaren fwH fg <detijd van Daviden Salomon'kunnen noemen.
Er was soms ook triomfalistisch vervalte bespeuren,bv.toen op 16 m ei

193210.000GrnmlmeisjesinhetAmsterdamsestadionzang-engymnastiekoefeningen deden vooreen publiek van 30.000 koppen.M aardan waren er
ook nuchter-kriischegeluiden,bv.Anton van Duinkerken'skritiek op deze

Graal-manifestatie in het tijdschriftRoeping. <Hetmassale isnooit een
beginpunt,maaraltijd een resultaat'.En desomstriomfantelijkebisschopm n waarschuwden niettemin gedurende de dertigerjaren fregelmatig en
steedsstelliger'(p.115)tegen hetgevaarvan hetfascisme.
Ook nadetwed ewereldoorlog zettezich de verzuiling nogdooren weltot
1960,maar nu ten gevolge van de wetvan de sociale traagheid:een eenmaalbegonnen en bloeiende beweging loopt langzaam uit,ook nadat de

motievendiehaarop gangbrachten,grotendeelszijnverdwenen.Overigens
geldtvoorgelovige katholieken m .
b.t.<verzuiling'en tontzuiling'datsom migekatholiekeinstitutiesmoetenblijven,ook alisde sociaal-economische
em ancipatie voltooid.Voor deze gelovige katholieken is bli
jkbaar de ge-

loofsfactoropzicheenrd enom bv.katholiekonderwijsvoorhunkinderen
te wensen.Thurlingsvermeldtin ditverband defeiten die de M argriet-enquête,God fa Nederland,aan hetlichtgebrachtheeft:hetgaatM erom de

opiniesinhetjaar1966,dusin een tijddatdesocialeontbinding,waarvan
strakssprakeza1zijn,alvolopbewustgeworden was.Gemiddeld 86% van
dekatholieken4(90% vandevrouwen en 82% vandemannen)wasvdör
een schoolop godsdienstigegrondslag(bijdehervormden wasditpercentage55%,bijdegereformeerden 96% en bij'anderen'36%);66% vond
dateen jeugdverenigingvan een godsdienstig beginselmoestuitgaan;64%
voelde zich hetmeesttotde KVP aangetrokken;50% vond dateen omroepverenigingvan eengodsdienstigbeginselmoestuitgaan;40% vond dat
ditookbijeen vakverenigingzomoestzijn;en 27% vond dathetzelfsbij
4 SteekproefjrootteN = 1768)getrapte,a-selectesteekproef,25% weigeraars;betrouwbaarheldsmarges * 1,8Z tot* 0,7Z.
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œ n sportvereniging zo hoordes. M .a.w. een grote meerderheid van de

katholiekenwenstekaloliekonderwijs,wellichtjuistom dezereden datin
hetonderwijs,veelmeerdanin vak-ofsportvereniging,degeloofsovertuiging op zich een directe invloed heeft.
De vîerde periode wordtin termen van Thurlings gekenmerkt door <ver-

nieuwingen ontbinding'.In bijbelsetermen zou men kunnen spreken van
<ballingschap'enerzijdsen fverdieping'anderdjds.Thurlingslaatdezevierdeperiodené 1960 beginnen,maardatkomtomdathijzozeerletop de
verzuiling en ontzuiling.Immers,deom slagvan toenemendeverzulng naar

ontzuilingligtergensrond 1960.Hetaantalambtsverlatingen door(seculiereen reguliere)priesterssteeg van 30in 1960 tot243in 1970:hetaantal
prieste- ijdingen daaldevan 318in 1960 tot48in 1970;hetaantaluittredendebroH ersen zusterssteeg van resp.54 en 72 in 1961totresp.156 en
268 in 1970;hetaantalprofessiesvan broedersen zustersdaalde van resp.
155 en 396 in 1960 totresp.21 en 90 in 1970;en hetweekend-misbezoek

vankatholiekenvan7jaarenouderdaaldevan 64,4% in 1966tot47,2% in
1970.M .i.ontkomtThurlingsnietaan een zeker<sociologism e',duseen te
uitsluitend sociologische benadering.Immers,zoweldeontbinding- waar-

van hijfeiten geeft- alsdevernieuwing- diehijwe1noemt,maarniet
mettabellen illustreert- zijn allœn te begrijpen a1s men be#ntbijhet
begin:deperioderond deTwed eW ereldoorlog.Duidelijk isin deperiode
van 1945tot1960een tendensnaargroteregewetensvrijheidzichtbaar.Ook
in hetmaatschappelijk leven en in dekerkelijkeverhoudingen kan men in
die periode een tendens waarnemen naargrotere zelfstandigheid en m ondigheid.
M en zou heteindevan dieperiodekunnen dateren in 1963,toen mgr.De

Vet,bisschopvan BrMa,zijnpriestersin eenbrief<depastoralegrondhouding'voorhield,waarbijdwangwordtvervangen dooruitnodiging,vo1eerbied voordemensen dienstbaaraan zijngeluk (april1963).Dezehouding
van degeestelijkheid wasalseen antwoord op een red sveranderde houdingbijdegelovige,dievolgensmgr.Bekkers,bisschopvan Den Bosch,in
een huis aan huis bezorgde brief in plaats van <verplichting ...iets wil

ervarenvaneenuitnodigingenœn voorrecht'(september1963).1962ishet

jaarvandeNederlandsevôôrmismetgezangenvanHuubOosterhuisSJen
5 J.Thurlings,op.cit.,p.144,en God in N ederland,Amsterdam, 1967,tabellen in
hst.7,'De Verzuiling'.
6 Van de vernieuwing noemtThurlingsFonsJansen'scabaret<De lachende kerk'uit

tde eerstehelftderjaren zestig'1.153)en bisschop Bekkers'filosofievan çhetvolk

Godsonde-ej'(p.153).Doordexvernieuwing'op dattijdstip telaten beginnen,
lilken de ontwlkkelingen in de jaren zestig onverwacht:<W atin de bovenstnnnde

alinea'swerdbeschreven:komtkortgezeldMeropneer,datkatholiekNederludin

zijn bovenstroom zich blnnen een korttildsbestek op revolutionaire wijze heeftgeheroriënteerd'(p.154).
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1963isheteerstejaarvan hetTweedeVaticaansConcilie.Nogmaals:wat
n urlingsen wellichtvelen m ethem aanzien voorhetbegin van een bewe-

#ng naarmeermogelijkekeuze-vrijheid in hetpersoonlijke,maatschappelijke en kerkelijke leven,isin feite hetpuntwaarop die bewe#ng alom
in deom nbaarheid begintdoortedringen.H etisœ n vaak optredendevorm
van verkeerde beeldvorming datmen hethoogtepuntvan een sociale beweging aanzietvoorhetbegin ervanB.Datkomtomdatmen ook zoveelmoeite

moetdoen om achterde waarheid tekomen.Hetbe#n van œn sociale
beweging isimmersonooglijk en valtnietin hetoogvan degenen diezich
nietdiepgaand idorm eren.

Se/begîn van de beweging in de katholieke kerk naar meer mogelijke
gM ragsalternatievenligtmijnsinziensergensronden indeTweedeW ereldoorlog,in contacten met andersdenkenden en uitge ruktin artikelen van

bv.Nic.PerquinSJ:'Dwangindegodsdienstigeopvoeding'(Dux,1947)en

fAutoriteiten vrijheid'(Dux,1947);ofvanprof.W.DuynsteeCssR:fDe
verdringing van aristotelisch-thomistisch standpuntbezien'(1935)en prof.
W .Grossouw,die Paulusinzette voor een he- aardering van de lichame-

lijkheid (1946),beiden van deRK UniversiteitteNijmegen en beiden in de
voordegeestelijkheid bestemdeNderlandseKatholiekeStemmen.Inhet
spreken enschrijvenvandezemensenligtdushetbeginvandebeweging
die in hetbegin van dejaren zestig in deom nbaarheid doorbrak en ook
toen pasalom in de kranten doordrong.

W atwena dezem riodevan 1940-1963in Nd erlandindejarenzestigte
horen hebben gekregen ismijnsinziensde nagalm uitde mond van epigonen,diede authentiekeen &ht-profetischegeluiden uitdejaren veertig
en vijftig hebben overstemd en geideolo/seerd.Idx logieën hebben altijd
eenrechtvaardi/ngsfunctie.M aarwatwildemen rechtvaardigen?Ofbeter
gezegd:wat wilde men ontvluchten op de deun van een triomfmars? W e

constateerden,inaanvulling opThurlings,indejarenna1945eengroeiende mogelijkheid totm rsoonlijkergeloofsbeleving en grotere gewetensvrijheid.Dezemogelijkhd en werdenindejarenzestignog groterdoordateen
sted s toenemend aantalgH ragsalternatieven in hetbeeld kwam ,ook via
krant en t.v..Hierdoor ontstond œ n tleven in m eervoudg (œn term van

prof.J.vandenBergvan demetabletica),metalskeerzijdehetdoorThurlings gesiN aleerde wegvallen van sociale bindingen.In deze toenemende

mogelijkhe en totkeuze-vrijheid en individuelegeloofsbeleving 1aga1shet
ware œ n uitnodiging tot fonderscheiding der geesten'l,geloofsverdieping,
daarimmers de groepsgewoonten minder houvast boden.Vanwaar nu de

7 Te= van Ignatiusvan Loyola.Bedoeld wordtde christelijke zewetnnsktîviteit,
dusdeverwerkelllkîngvan dechristelijkegewetensvrijheid,zie:P.PenningdeVrio,
Onderscheîding der Geesten,Utrx ht 1971.

865

Verzuiling en ontzuiling

nagalm derepigonen? W atsommigen wilden ontvluchten wasjuistdeze
verwerkelijkingvandemogelijkhedentotmeergewetensvrijheidengeloofsverdieping.Een angstvoordevrijheid,verdrongenmetgrotewoordenover
devrijheid!Dathetverdrongenejuistterugkeertin derationalisatievan de
yerdringingiseen normaalpsychologisch verschijnsel.Aan dezemogelijke
interpretatie van de kerkelijke ontwikkelingen in de jaren zestig schenkt
Thurlings,m.i.ten onrœhte,onvoldoendeaandacht.Ofmijn interpretatie
juistis,kan doorsurvey-research geverifiëerd worden.W e1draagtThurlingsdehardefeiten aan,dieillustreren datnietallegelovigen de toenemen-

demogelijkhH en totgroterevrijheid endiepteinhetgeloofhebben aangegremn.W aarimmersenerzijdsde socialebindingen verzwakken en men
anderzijdsop dedaarinschuilendeuitnodigingnietingaat,ligtgeloofsafval
ofambtsverlating voordehand (ziehierboven).
n urlingsgeeftalleen tabellen van de <ontbinding'(hst.W II)en nietvan
dedoorhem welgenoemde<vernieuwing'.Misschien ziethijde echtevernieuwingnietechtzitten en valtdaarom ook zijn conclusiewatpessimistisch uit.Ontbreektin dezevierdeperiode,vandaag dedag,nu de werking

van defactorgeloofdiehijin degeschid enistot1960 signaleerde? Ofis
n urlingstedesolaatom zetezien?Erzijnimmersook we1indicatiesvan
debehoefteaan een keernaarGod,zoalsbv.blijktuitde stijgendevraag
naarboeken overgebd ofgebd enboeken:t& n tijd van spreken,gebeden
en vooroefeningen'van F.Cromphout (1969:le druk; 1972:15e druk);
fBid om Vrede' van Huub Oosterhuis (1966:le t/m 5e druk;1972:12e
druk);'GebH en Leven'van PietPenningdeVries(1969:ledruk;1972:
10edruk).Natuurlijk duidtde aankoop van zo'n boek niet per se op de
behoefteaan God.Hetkan ook zijn datmen deschrijverviapubliciteitof
publikatiesheeftleren kennen en daarom hetboek koopt.

Samenvattend kunnen we zeggen datvelen nieten weinigen we1zijn ingegaan op de uitnodiging totgrotere geloofs-vri
jheid en geloofs-verdieping,
zoalsdie schuiltin hetzwakkerworden van de socialebindingen in kerk en

maatschappij.Degelovige die zich positiefaansluitbijhetgebH van de
kerk in ballingschap (vgl.psalm 102,2-12)za1OP den duur die nieuwe

vrijheid smaken en dan ook ietsgaan zien van hetkerkelijk hersteldatte
verwachten is (vgl.psalm 102,13-18).Thurlingsheeftœn sociologische
bijdragegeleverd aan dekerkgeschiedenisvanNe erland,maarergenskon
hijkennelijknietverderkijkendanzijngeloofstroostlangwas.Hetwachten
isop dekerkMstoricus,die,adm uaterdoordebijbelvoorgelicht,dezegeschid enisza1Khrijven metallebijbelsemomenten diehetgebeuren typeren:verdrukking;uittocht;vestiginginhetland;profetischeverkondi/ng
vanmogelijkegeloofsvrijheid:valseprofetenen ballingschap;vernieuwing
en herstel.

D e oppositie van de

CD U/CSU tegen de'Oostverdragen'
L.L.S.Bartalits

fselten hatsich die aussenpolitische Rhetorik so stark engagiert
wie in der gegenu rtigen Periode der innerdeutschen Auseinandersetmmgen um die Ostpolitik der Regierung Brandt.DM
höchstpersönliche Engagement der Spitzenpolitiker M oskaus
fûrdie Sachedes VertragesmitW estdeutschlandweistin seiner
Intensiëtausser dem KampfLenins mitden Gegnern desFriedensvon Brest-Litowsk keine historische Parallele auf'.

(NeueZûrcherZeitung,22april1972).

Sedert 1871isdeDuitse kwestie een internationale aangelegenheid van de

eerste orde.Bovendien speelde Duitsland gedurende de afgelopen vijfug
jaareenbelangrijkero1indeontwikkelingvan deOost-W estbetrekkingen.
Vanaf de ondertekening van hetRapallo-verdrag in 1922 tot 1933 a1sbe-

middelaartussen Sovjet-RuslandenhetW estenensindsdetotstandkoming
van hetDuitsland-verdrag in 1952 a1sbondgenootvan dewestelijke mogendhH en tegen deSovjet-unie.
De Am erikaanse,Britseen Franse regeringen stelden zich in hetDuitsland-

verdragverantwoordelijkvoordeherenigingvanDuitslandi.AnthonyEden
brachtop deviermogendhedenconferentievan Berlijn in januari1954 een
hereigngsplan ter tafelz.In oktober 1954 werd de Bondsrepubliek het
recht toegekend om namens geheel Duitsland te spreken.In aansluiting
Merop aanvaardden op 22 oktober 1954 alle NATo-landen de vred zame

herenigingvanDllitsland a1shun gemeenschapm lijkedoelstellin/.Tijdens
de topcoderentiein juli1955 te Genèvewerd doordewesterse regeringsleidersdeherenigingvan Duitsland verhevent0tgarantie voordeEuropese
veiligheid4.

In overeenstemming metKonrad Adenauerhebben dewestelijke mogendhd en deherenigingspolitiekjarenlangingezeta1seeninstrumenttegen de
Duitsland-politiek van de Kremlinleiders.Bovendien verklaarde Adenauer
* Dit artikelwasreeds in hetbezitvan de redactie op 27 april,toen de m otie van
wantrouwen in de Duitse Bondsdag werd afgewezen.Vanwege de informatie die het

bevat,brengen wijhettoch.
1 cf.W .Cornides,Die Weltmkhte und Deutschland.
.GeschichtederJingl/en Fergangenheit,1945-1#55,Tûbingen,1957.

2 cf.Die Verhandlungen iiber #> Sicherheitsproblem aufder Berlîner Konferenz,
in:Europa Archiv,8-9/1954,pp.6496-6513.
3 cf.G.W .Ball,Atlantische Partnerschaft im Werden,in:Europa Archiv 8/1962,
pp.251-262.

4 cf.NeueZiircherZeîtung,25juli1955.
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dathet Duitse volk nooitzou berusten in de scheiding van Duitsland en
nooithetbestaan van tweeDuitse staten zou aanvaarden.W anneerde herenigingspolitiek nietm eer behartigd werd,zou volgenshem de toestand in
Europa veranderen en zou de Bondsrepubliek op den duurgeen weerstand

kunnen bieden aan deSovjet-unies.M eerdan een beginselverklaring was
ditechter niet.<Die deutsche Einheitwar nie das erste Zie1'6.W antAdenauers concrete politieke doelstelling was een vervlechting van de Bondsrepubliek metW est-Europa.Ni
etallœn omdatred sindejaren vijftigde

herenigingvanDuitslanden zijn aansluitingbijdeNATO nietteverwezenlijken wasT,maarook en vooralomdatAdenauer in œn nieuwe samenwerking metFrankrijk en ltalië een christelijk-liberaaltegenwichtop het
oog had terversterking van zijn binnen-en buitenlandspolitiek beleids.
Hieruitvolgde datAdenauerstreefde naar een verzoening en harmoische

samenwerking methetW esten,maarhijwildelange tijd nietsweten van
tactischeveranderingen van zijn buitenlandsem litiek dieophun beurttot
een <Ausgleich'van deOosteuropese landen metdeBondsrepubliek konden
leideng.

ReM sin hetbegin van dejaren zestig,maarvooralsindsde machtsaanvaarding van presidentNixon rijptein Oosten W esthetinzichtdatde
Duitse kwestie geen obstakelmochtblijven voorde dringende oplossing
van de wereldproblemen.Tevenswerd in W ashington,Londen en Parijs
geleidelijk duidelijk datdeherenigingvan Duitsland,a1sgarantievoorde
Europese veiligheid,een norm alisering van de Oost-W estbetrekkingen in
deweg stond.Hierna werd deaanvankeli
jkoverheersenderolvandeD''itse
kwestie in de NATO totgematigder proporties teruggebracht.De regering

Brandt-scheelmoestdusbijhetbepalen vanhaardostpolitik'van denieuwe realiteiten uitgaan,van denietteevenaren rolvan deSovjet-unie a1s
Europesesupermogendheid en van deverminderdebetekenisvan Duitsland
in hetkader van de algemene Oost-W estpolitiek.Niettemin beschuldigde

de CDU-CSU oppositie Brandtdathijde Duitse nationale belangen ten
achtersteldebijœn ontwikkeling in Europadiedem sitievan deSovjetUnie versterkte en de nationale aanspraken van Duitsland,m et name de

hereiging,verzwaktelo.In detussentijd vond echterœn herverdeling van
5 cf.A.Badng,Aussenpolitik fn Adenauers Kanzlerdemokratîe.Bonns Beîtrag zur

Europâîschen Verleîdigungsgemeinschaft,Mûnchen,1969.

6 AldusBahrinzijn recensievan dedoorE.KostborstgepubliceerdebiografieJakob

Kalser,Stuttgart,1972.
7 cf.A.Bergstraesser,Frankreich, Deutschland und Europa,in:Europa Archiv 1/
1959,pp.8509-8515.
8 cf.K.Adenauer,Erînnerungen 1953 -1955,Stuttgart, 1966.
9 cf.F.Erler,Disengagement und #fc W iedervereînîgung Deutschlands, in Europa

Archiv,9-10/1959,pp.291-300.
10 cf.N eue Zl
Lrcher Zeitung,7 augustus 1970.
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de kaarten in de Europese m litiek plaatsen werd steedsmeera1spolitieke

tendenszichtbaardatdevoorDuitsland verantwoordelijkegrotemogendheden de Bondsrepubliek en de D.D.R.doormiddelvan een viermogend-

hH enovereenkomstinzakeBerlijn zullendwingen om hunbetrekkingen te
norm aliserenil.

Voor Bon was geen openingsveld ten aanzien van de D.D.R.mogelijk
zondereen normzisering,respectievelijk verbetering van debetrekkingen
metM oskou.Omgekeerd moesten deKremlinleiderserrekening meehouden datdeBondsrepubliek de naoorlogseinternationalestatusquo in Europa alleen dan zou kunnen aanvaarden indien deverhoudingen tussen Bonn
en Oost-Berlijngenormaliseerd zouden worden.Hetverdrag datBrandten
Kosygin op 12 augustus 1970 te M oskou ondertekenden,m aakte hetaanknom n van dirœte onderhandelingen tussen de Bondsrepubliek en de

D.D.R.mogelijk.
De verdragen metM oskou en W arschau vormen de grondslag van Brandts

fostpolitik'.Tevensheeftde Bondskanselierzijn gehele politieke prestige
in ditbeleid gdnvesteerd.Ook Brezjnev heeftzijn ontspanningspolitiek
tegenover het W esten op de samenwerking m et de Bondsrepubliek gebouwd.<Das maximale Aufgebot aller diplomatischen,prozd uralen und

psycholo/sch-propagandistischen M ittelscheintzu zeigen',dathetDuitsRussische verdrag van 12 augustus 1970 feinen Eckstein derlandfristigen
aussenm litischen Planung des Kremldarstellt,die auf die Erhaltung der
gegenwërtigen Herrschaftsverhâltnisse ausgerichtetisfH.Ditbetekentnaar

V e waarschijnlijkheid dathetaanknom n van onderhandelingen tussen
Oosten W estoverwederzijdse,uitgebalanceerdevermindering van strijdkrachten,en mogelijk ook deSALT-besprekingen,op losse schroeven zouden komen staan,indien de Bondsdag de verdragen m etM oskou en W arschau nietzou ratificeren.

Barzelfa M oskou

Een van deprominentstevertegenwoordigersvan dedoorBrezjnev tijdens
zijn bezoek aan Oost-Berlijn in oktober1971 genoemde treactionaire en
chauvinistische kringen',Rainer Barzel,brachtm H io december 1971 œ n
bezoek aan M oskou.Voor watbetreft de betrekkingen tussen de Bonds-

republiekendeSovjet-unie,maaktende Kremlinleidersduidelijk dathet
verdrag van h4oskou nietop een nieuwe m aniergeïnterpreteerd kon wor-

den.Hiernazag dekandidaat-kanseliervan deCDU/CSU geen aanleiding

zijn afwijandehoudingtegenoverhetin augustus1970 totstand gekomen
verdrag te veranderen.W e1legdehijde nadruk op denoodnak van een
11 cf.Polîtîka (Belgrado),17 oktober 1970.
12 Neue Zûrcher Zeîtung,22 april 1972.
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vrijeuitwisselingvanmensen,informatieenmeningentussendetweeDuitse
staten.

Vervolgens had Barzeler bijzijn gesprekspartners op aangMrongen de
negatieve houding van de Sovjet-uniejegensde EEG te laten varen.Hij
vond hetvan grootbelang,datdeEuropese Gemeenschap zou deelnemen
aan de voorbereiding voorde Europese veiligheidsconferentie.Ook sugge-

reerdehijdeinstellingvaneenspecialecommissievoordecontactentussen
deEEG en de Sovjetblok-landen.Hijlegde uit,datbinnen twee jaarde
EEG een gemeenschappelijkehandelspolitiek zou hebben en a1sonalankelijke eenheid kon optreden wanneer op de Europese conferentie voor
veiligheid en sam enwerking handelsproblemen aan de orde zouden kom enl3.

Gezien hetfeitdatdeRussendeindruk wildenvermijdendatzijop

aandringen van deoppositieleidersin Bonn hun houding tegenoverdeEEG
veranderden, gaven zij op Barzels denkbeelden geen bevredigend antW0Ord14.

Op 17decemberj.1.brachtBarzelverslaguitvan zijnreisnaarMoskou aan
de CDU/CSU bondsdagfractie.Na asoop van de bijeenkomstwerd een
stellingname gepubliceerd waarin werd gezegd datde reisvan Barzelnaar
M oskou de doorslaggevendebezwaren van de fractie tegen hetverdrag van

12augustus1970alleenmaarbevestigdhad.W e1wasdeCDU/CSU bondsdagfractie voorstandervan œn vredespolitiek metde socialistischelanden,

maarhetverdrag in zijn huidigevorm wasonvollM ig,omdathetdekern
vandeproblemen,namelijkdetoestandvandeDuitsersinDuitsland,regelt
noch oplost.Ook ontbreekt,volgens de stellingname,in het verdrag van
Moskou deverplichtingvan beidezijden denagestreefde vredespolitiek te
verbinden aan hetherstelvan de Duitsem litieke eenheid op grond van het
zelfbeschikkingsrecht.Lastbutnotleast,onder verwijzing naarde weigering van de Kremlinleiders de EEG te erkennen,werd gesteld dat het
verdrag,indien hetgeratificeerd werd,de Europese politiek in gevaarzou
brengen,benevens hetEuropese evenwichtveranderenls.

Een maandlaterbrachtBarzeleenbezoek aanW ashington.Bijzijn besprekingen metNixon,Laird en Rogersspeelde echterde tostpolitik'een on-

dergeschikterol.Depresidenten zijnmedewerkersachtendeproblematiek
van de ratificatie van deverdragen m etM oskou en W arschau een binnenlandse aangelegenheid van de Bondsrepubliek.Daar staat tegenover dat
Barzelalle kansen heeft gekregen om de redenen uiteen te zetten die de

CDU/CSU bondsdagfractie ertoe brachten hetverdrag van M oskou afte

wijzen.In aansluiting hierop stelde Barzeldatin gevalhetverdrag van
13 cf.NeueZûrcherZeltung,18 december 1971.

14 cf.Magyar&zJ X oviSad),17 dKember1971.
15 cf.FrankfurterAllgemeîneZeîtung,18 december1971.
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M oskou door de Bondsdag werd verworpen,men de ontspanningspolitiek

tegenoverdeSovjet-unieen deoverigeOosteuropeselanden zou voortzetten.

In tegenstelling totde Amerikaanse terughoudendheid met betrekking tot
een discussie m et de oppositieleider over de <ostpolitik'van de regering
Brandt-scheelstond op de voorgrond van Barzelsgesprekken in W ashing-

ton hetvraagstuk van deAtlantischesamenwerking.ZowelBarzela1szijn
AmeHkaanse gesprekspartners achtten het noodzxkelijk de betrekkingen
tussen de Verenigde Staten en W est-Europa te insutuionaliseren.Barzel
deH in ditverband hetvoorsteltekomen totœ n verdrag voorcoördinatie
en consultatie tussen het 'Europa van Tien'en de Verenigde StatenlB.

Politieke crisisin Bonn
Sindsde totstandkoming van de verdragen metM oskou en W arschau heeft

de CDu/csu-oppositie allein hetverlden beproefde psychologische en

demagogischewapenstegen debondsregering afgevuurd.Bijdeparlementaire behandeling van de verdragen heefthetonverminderd verzetvan de
oppositie bevestigd datzijgeen verzoening metde Oosteuropese landen
nastreefde op basis van de naoorlogse intem ationale status quo.In dit
verband hebben Barzel,Kiesinger en Straussovereen beslissing gesproken
dietotde meestriskantebehoortdie ooitin de Bondsdaggetroffen werden.
W antdeafgevaardigden moesten beslissen overeen politiek die verdragen
sluitwaarin hetrechtvan zelfbeschikking evenmin alshetrechtop hereniging wordtgenoemd noch gegarandeerdll.
Volgens Brandtis de noodzaak om de Bondsrepubliek metde Oosteuropeselanden te verzoenen dwingenderdan zich vruchteloos te concentreren

op deonverzoenlijkheid van twee onderscheiden systemenl8.De oppositie
schilderde daarentegen de gevolgen dieuiteen ratificatie van de verdragen
metM oskou en W arschau zouden voortspruiten,dram atisch af.Naar de
woorden van Schröderza1de klooftussen debeideDuitslanden dieper,de
samenwerkingmethetWesten losseren deveilileid van de Bondsrepubliek bedreigd wordenlg.De rechts-nationalistische Springerpers ging echterveelverderen schreefdathetPentagon de Bondsrepubliek a1seen onbetrouwbare bondgenootbeschouwde.Tevenswerd betoogd datde regering-

Brandtin Amerikaanseogen onderdeverdenkingstond datzijgeleidelijk
deNATO zalverlaten om overtelopen naarhetkamp van hetW arschau16 cf.NeueZûrcherZeîtung,31Januari1972.
17 cf.FrankfurterAllgemeîneZeitung,M,25 en 26 februari1972.
18 Idem,24 februari1972.
19 Idem ,25 februari1972.
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Pact,omdatzijzonderdwingende reden door de knieën ging voorde pax
sovietica.Indien de binnenlandse politieke tendens niet omslaat,zal het

eindpunt onvermijdelijk œn linkse dictauur zijn,die sterk M1 worden
gesteunddoordeSovjet-unieoo.
Hetfatalevandergelijkeverdachtmakingenis,datzijgebaseerd zijnop een
erfelijkem liiekebelasting,een historisch gemotiveerde,maaronbegrijpelijke schrik voor links.De nationale uitverkoop,waarvan F.J.Strauss de
regering-Brandt van begin af aan beschuldigt,het <superversailles' zoals
Barzelde dostpolitik'van Brandttotvoorkortnoem de,impliceertdatde

sociaaldemocraten in de Bondsrepubliek perdefinitiededienaren zijn van
œ n commllnistische mogendheid en derhzve in welke gestalte ook een

bM reiging van hetvaderland.W aartoedergelijkepolitieke praktijken leiden,hoeftgeen betoog meer sedertde bestrijding van links een van de
belangrijksteargumentenwerd om hetnationaal-socialismeinDuitsland te
vestigen.
Onder deze om standigheden had W illyBrandt alle reden ona bezorgd te
zijn overdetoekomstvan zijn fostpolitik'.Bovendien heefthetoverlopen
van de sociaal-democratische afgevaardigden Hupka en Seum e naar de
CDU de parlementaire m eerderheid van de links-liberale coalitie tot œ n
minimum teruggebracht.Einde 1969 beschikten de SPD en de FDP nog

over254 zetels.Inapril1972nogslechtsover249,terwijlhetaantalzetels
van de CDU-CSU opm sitie van 242 op 247 kwam .Temidden van deze
crisissfeerin Bonn lanceerde de Pravda een felle aanval,waarin de Bondsdag werd gewaarschuwd datve- erping van de verdragen metM oskou en

W arschau œn terugkeernaarhettijdperk van dekoudeoorlog inhoudtol.
Politieke consessies
De politieke ontwikkelingen in de Bondsrepubliek hebben M oskou mM io
februarigealarm eerd.AmbassadeurW alentin Falin reisdenaarM oskou en
20 In ditverband is Richard von sveizsâcker yvat genuanceerder en schreef datde
O eutsche Gewerkschaftsbund'een ondem ijsprogram heeftgepubliceerd en <
zurFinanzienmg gesagt,die neue Ostpolitik werde den Rûckgriff aufbisherige M itteldes
Verteidigungsetatse= öglichen.Ganz unverbliimtgehtdereiner M ehrheitentgegenwachsende linke Parteiflugelder SPD nach seinen Erfolgen in M M chen,Frankfurt,
Bonn,Köln und anderen grossen Sêdten davon aus,der M oskauer Vertrag bringe
dieEntspannung,löse die Sicherheitsprobleme,und dann seiman frei,unsere Gesellschaft nach W ahrhaft sozialistischem M uster umzugestalten. Noch zögernd, aber

wachsend tmd offen wird derAustrittausderNATO unduberhauptihreAuflösung

gefordert'.Cf.FrankfurterAllgemeîneZeitung,18april1972.
21In een officiëleverklaring steldedeCDU/CSU vastdatzulkeSovjetbedreigingen

beledijingen zijn vooreen soevereine staat.Zijonderstrepen de bezwaren die de

opposltie tegen de W estpolitiek van het Kremlin heeft.Cf.Elsevîers M agazîne, 11
maart 1972,p.33.
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adviseerde Grom yko verdere tvorschusskonzessionen'aan de Duitse verdragspartner.Op verzoek van hetKremlin heba n de D.D.R.-autoriteiten
op 22 februaribesloten de metde Bondsrepubliek overœngekom en regelingen betreffende hetinterduitse verkeer reedsm et Pasen en Pinksteren in
werking te stellen.
UitOost-Berlijn reisde Erich H oneckernaarM oskou.In hetoverde resultaten van

zijn gesprekken met Brezjnev gepubliceerd communkué staat

onder andere: <Die bevorstehende Ratifizierung der Vertrëge' tussen de

Sovjet-unieen deBondsrepubliek,tussen Polen en deBondsrepubliek en
tdes nachfolgende Inkrafttreten des vierseitigen Abkommens' tussen de
D.D.R.en de Bondsrepubliek duber der Transitverkehr sowie derVereinbarungen der Regierung derD .D.R.mitdem Senatvon W estberlin - all
das muss zu einer vielseitigen,gegenseitig Vorteilhaften Zusammenarbeit
und zur weiteren Norm alisierung der Beziehungen' van de socialistische

landen metde Bondsrepubliek bijdragen en tderSachederFestigung des
europâische Friedens neue Impulse verleihen'A.Een rH en tot optimisme

wasook datdeSovjet-uniein hetrecentehandelsverdrag metdeBondsrepubliek voorheteerstsedertnegen jaarbereid wasgeweestœn Berlijnclausule te accepterenz3.Gromyko'sredevoering op 12 aprilvoorde com-

missiesvan buitenlandsezaken van deOppersteSovjetzou deCDU/CSUoppositie te denken m oeten geven.Onder andere Barzelbeweerde datde

Sovjet-unieeen verwerping van de<oostverdragen'nietaltezeerzou betreuren.M oskou stelteen ontspaningin Europazo sterk op prijsdathet
heelspoM igzou instemmen m etnieuweonderhandelingen voorœ n verdrag
dat Bonn gunstiger voo- aarden zou verschaffeno4. Gromyko wilde de
christen-democraten deze illusie ontnemen en verklaarde datBonn in mei

1972 zou moeten kiezen tussenvriendschap ofvijandschap metdeSovjetUnie.Erzouden geen goedebetrekkingen mogelijk zijn indien de Bondsrepubliek niethetnoodzakelijkebegrip toonde voordebelangen van de
Sovjet-uniewaarvan <hetminimum zijnneerslagvindtin hetverdrag'.M et
andere woorden:na eventuele heropening van de onderhandelingen kan
M oskou geen gunstigerterm en aanbieden.Gromyko zeivoortsdateen nietratificatie door de Bondsdag de relaties tussen de Bondsrepubliek en de

Sovjet-unieernstigeschadezou berokkenen en deBerlijn-overeenkomsten
zouondermijnenzs.Eenvan deinvloedrijksteleden vanhetpolitburo,MickailSoeslov,zeiop delaatstebijeenkomstvan beide commissiesvan bui22 cf.Aussenpolltlsche Korrespondenz,12 april 1972.

23 DeSovlet-unie demonstreerde<im Nervenkrieg um dieRatifizienmg ihren guten

W illen auf eine geradene peinliche W eise',aldus Gim ter Gaus.Cf.Der Spîegel, 10
april1972,pp.22.

M cf.FrankfurterAllgemeîneZeîtung,24 februari1972.
25 cf.Tass in English,12 april 1972.
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tenlandsezakenvan deOppersteSovjetdatdeBondsrepubliek,indien het
verdragvan M oskou nietwordtbekrachtigd,nietV een hetvertrouwen van

deSovjet-unieza1verliezen,maarook datvan andereEuropeselanden.
Bovendienzou deBondsrepubliek ook zijn plaatsa1seen vandebelangrijksteœonomischepartnersvan deSovjet-unieverliezenzf.
De Kremlinleiders hebben zulke waarschuwingen al eerder laten horen,

maarnog nietzo om nlijk.De CDU/CSU behoortGromyko'sverkladng
ernstig te nemen.De christen-dem ocraten kunnen zich trouwens tevre en

stellen metdeconstateringdateen van hun belangrijkste argumenten juist
isgebleken.Zijhadden namelijk bijherhaling verklaard datBrandtiets
meerhad kunnen bH ingen wanneerhij,gezien zijn kleine parlementaire
meerderheid,nietvanuitzo'n zwakkepositiem etdeRussen had onderhandeld.Datmeerdereisin delaatsteweken voorafgaande aan de ratificaiete

Bonninfeiteverkregen,toendeKremlinleidersdemoeilijkhedenvooreen
ratificatie van de verdragen met M oskou en W arschau in de Bondsdag
zagen toenemen.
M oskou heeftzich gevoegd voordewensdatmen hetrechtvan hetDuitse

volk op zelleschikking (<Briefzurdeutschen Einheit')zou erkennen;het
heeftdeD.D.R.aangem oedigd meerbezoekersuithetW esten toe telaten;
hetheeftW est-Berlijningeslotenin de handelsovereenkomstmetde BondsrepubliekoT.En Brezjnev isop 20 maartjl.in een rM eop hetcongresvan
deSovjetvakbeweging overgegaan totdeerkenning datde Europese Gemeenschap een niet te miskennen element is in W est-Europao8.Laatstgenoemdeverklaring kan a1seen di
rectantwoord op deklachtvan deCDU/
Csu-oppositie worden geïnterpreteerd dat de Kremlinleiders hun verdrag
metBonn a1sœ n hel oom tegen deEEG zouden kunnen gebruiken.
Na deze Russische concessieszullen de christen-democraten,indien zil
-in
hun tegenstand zouden volharden,de indruk wekken dat zil
-in werkelijkheid de hele ontspanningspolitiek verwerpen en e1k middelwillen aangril
-t
e
br
enge
n.
Op
1
3
apr
i
l
pen om Brandten zijn links-liberalecoalitietenval
volgde in Bonn de explosie.De tgrote onbekende'had weereenstoegeslagen.Een bloemlezing,samengesteld uituitlatingen die Duitse en Russische

regeringspoliticitijdensdeonderhandelingen tervoorbereidingvan hetverdrag van M oskou zouden hebben gedaan, werd gepubliceerd.StaatssecretarisBahrzou aan Gromyko toegegeven hebben datBonn afmoetzien van

pogingenzich opvreedzamewijzemetdeD.D.R.teherenigen.Bovendien
26 Overigenswashijingenomen metde realistische politiek van W illyBrandt.Cf.
Tas in English,18 april 1972.
27 cf.Th,Tîm es,13 april1972.
28 cf.Pravda,21 m aart1972.
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zou Bahrhetverdrag metM oskou dœ n anderwoord voorœn grensverdrag'
enoemd hebbenzg.

Gromyko'srd evoering voorde Opperste Sovjetwasnietgeheelbestemd
voorBonn.Hijverde igdezijn beleid ook voorzijn onmiddellijk gehoor.
Hijhad veleenlastigevragenoverhetverdragvan MoskoumetdeBondsrepubliek te beantwoorden'o en er is gœ n reden om deze me edeling in

twijfeltetrekken.DeBondsrepubliek isnietdemeestm pulaire onderde
mogelijkevHenden vandeSovjet-unie.G n onhandigetoenaderingsm ging
totBonnwasin 1964œn vandeooruken vanChroesjtsjovsval.Minister
Gromyko verzekerdezijn gehoordatdeDuitseoorlogsmisdaden nietvergeten waren.Ook dektehi
jzich tegen een mogelijke mislukking van de
verzoeningsm gingen tussen Bonn en M oskou doorte zeggen,datde Kremlinleiderswisten datin de Bondsrepubliek nog politieke groeperingen zijn
die de loop van de geschid enis terug zouden willen draaien.Niettemin

hebben decommissiesvanbuitenlandsezakenvandeOppersteSovjetmet
algemene stemmen aanbevolen dathetniet-aanvals-en samenwerkingsverdrag metde Bondsrepubliek wordtbekrachtigdr.
Dezeendergelijkeopmerkingen moeten nietop de laatsteplaatsde weste-

lijkepubliekeopinieeraan herinneren.hoezeerBrezjnev Zch persoonlijk
verbonden heeftaan œ n politiek gerichtop ontspanning in Europa.Indien
de verdragen metM oskou en W arschau door de Bondsdag niet geraifi-

ceerdzullenworden,>1desecretaris-generaalvan deCPSU bijna zeker
aankritiekvanzijnpartijgenotenwordenblootgesteld.Hetisin elkgeval
duidelijkdatœn verminderingvandespaningen in Europa,verkregen na
zorgvuldige en lange onderhandelingen,momenteelzowelin hetbelangvan

hetSovjetblok a1svan hetW esten is.

Duîtsland-conceptvJa deCD U/CSU
DaarstaattegenoverdatdeCDu/csu-oppositieen vooraldeSpringerpers
sM ert1969 suggereren data1s gevolg van de <o stpolitik'van de regering

Brandt-scheel,deBondsrepubliek deondergang nabijis.
HetDuitsland-conceptvandeCDU/CSU:thetgeheleDuitsevolkdoorvrije
zelfbeschikking te herenigen',is a1s gevolg van de veranderingen op het
terrein van de internationale betrekkingen achterhaald.In Adenauers conceptgold de Bondsrepubliek a1s de kern en hetmodelvoor geheelDuits-

29 Ziedetekstvan defram enten uitdegespreksnotitio diebijdeonderhandelingen overhetverdrag van Moskou zijn gemaakt1:DerSpîegel,17 april1972,pp.
21-23.
30 cf.T< sin English,12 april1972.
31 T@s in English,18 april 1972.
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land en debondsregering alsde legitiem ewoordvoerdertevensvoorde zgn.

DDR.Voorœnpartijdiegœn rekeningwildehouden metdewensvan de
overigeNATo-partnersom debetrekkingenmetdeSovjetlandentenkoste
van de <legiieme belangen van de Bondsrepubliek'te normaliseren en die

Zch de= ateverœnzelvigtmetheden en toekomstvan de B.R.D.datzij
hetverliesvanhaarheerschappijgelijksteltmetnationaalverval,isdeaantasting van haar Duitsland-conceptdoor de links-liberale coalitie een aanslag op hetnationaalbestaan.Deinvloe ri
jkedDuitsnationale'vleugelvan

deCDu/csu-opposiuestreeftnog steH snaardeherenigingvan hetgehele
Duitse volk doormiddelvan vrije verkiezingen.Zijwillen deze,voorde
overige Europese landen allerminstongevaarlijke,doelstelling verwezen-

lijken dooreen politiek van krachttegenoverdeSovjet-unie ôfdoorde
vorming van œn asBonn -Peking.

Zijrechtvaardigenhunpolitiek,wellichtniettenonrechte,doordebewering
datverzoening een begrip isdatin hetwereldbeeld van hetcommunism ein
hetgeheelnietvoorkomten nietvoorkomen kan.Concessiesaan hetcom-

munismezijnnietin staatom indegeestvantoenadering en verzoeningde
spanningen tussen Oosten W estop te heffenBz.Naar hetoordeelvan de

<Duits nationalen'binnen de CDU/CSU is de Sovjet-unie van de jaren
zeventig evenmin een statischem ogendheid,diewatm achtsambitiesbetreft

verzadigd is,a1sSovjet-Rusland veertig jaargeleden.De Sovjet-uniewas
en isperdefinitie de vijand,diezich bevoegd achtom directofindirect
overgeheelEuropa te heersen33.
Uitgaandevan deze nietgeheelongegronde veronderstellingwordtbeweerd
datdelinks-liberalecoalitiedoorhaartostpolitikgnietalleen derechtsbasis
van de Duitse m litiek de rug heefttoegekeerd,m aar ook hetwesten door

haarbeleid tegenoverhetSovjetblok ernstig heeftverzwakt.M et name
wordtde regering-Brandtverweten datzijde verantwoordelijkheid voor
geheelDuitsland van zich heeftafgeschud en van de <W estdeutse rompstaat'een doelop zich zelfgemaakt.Ditkomtneerop een form ele erkenning van de verdeling van Duitsland.Tevens wordt de regering-Brandt-

Scheelverweten datzijdoordeverdragen metM oskou en Warschau de
Bondsrepubliek wi1 verplichten, tde territoriale onschendbaarheid van
alle staten in Europa binnen dehuidige grenzen zondervoorbehoud te eer-

biedigen',zodatdeBondsrepubliek 'alleannexatiesvandeSovjet-uniezou
32 fNurbewusste Revanchisten,die noch heute die Resultate des Zweiten W eltkrieges beweinen,sind ausserstande,zu begreifen,dass esbeidem gegene rtigen K /fteveru ltnis in Europa keinerleiAlternative mz Schaffung eines verlâsslichen Systems

derSicherheitund Zusammenarbeitgibt',aldusPoljanov,in:Ivestija,23april19729
geciteerd in:FrankfurterAllgemeineZeitung,M april1972.
33 d.W .Hôpker,Dîe Stunde der W ahrheît,Seewald Verlag, Stuttgart, 1972.
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bekrachigen als zijnde definitief'.De eerbiediging van deze naoorlogse
statusquo betekentvolgensde tDuitsnationalen'datdelinks-liberale coali-

tieookbereid wasdeBrezjnev-doctrineteaanvaardenendeonderdrukking
vanverschillendevolkeren aandeanderekantvanhetijzerengordijn.Ten
onrechteworden de sociaal-democraten ervan beschuldigd datzijzich in
M oskou heimelijk verplichtzouden hebben tezorgen vooreen herziening
van de schoolboeken,voor de ontbinding van organisaties die de Russen
niet bevallen,zomd e van publiciteitsorganen en radio-inrichingen,voor

devestiging van deDuitseCommunistischePalijalsœn binnenlandscontrole-orgaan,voor een revaluatie van de Russische Ambassadeur in Bonn

tothoge commissadsvan de Sovjet-unie en voorenorme herstelbetalingCn34.

Uitdezeen andere ongegronde beschuldigingen aan hetadresvan de regering Brandt-scheelmag worden geconcludeerd datde se ert 1969 plaatsgevonden interne m larisatievan de Bondsrepubliek zorgwekkenderisdan
water volgens Barzelen F.J.Straussvan worden zalindien de verdragen
met M oskou en W arschau door de Bondsdag worden geratificeerd.Als
conclusie uithetbovenstaande volgt ook datde fDuits nationale'vleugel

vandeCDU/CSU erin slaagdeop hetterrein van debinnenlandsepolitiek
een spanningsveld te maken datherinneringen wakkerroeptaan delaatste

jaren van de Weimarse-republiek.tpasop voor de bocht',waarschuwde
GunterGaus,<W eimarligtin de Bondsrepubliek om de hoek'3s.Nietvanwegedeverdragen van M oskou en W arschau.Daarmeezou men,zelfsvolgensDie W elt,nog kunnen leven indien een andereregering eroverwaakte.
Hetgaatnietzozeerom de verdragen a1swe1om de gehele politiek van de

sociaal-liberale coalitie.De christelijk-democraten willen een eind maken
aan de fdoor links-extremistische infiltratie' veroorzaakte verwarring in
Bonn.Aangemoedigd doorhun overwinningin Baden-W urtenberg heeftde
CDU-CSU voor 27 april een constructieve motie van wantrouwen aangekondigd.In verband metdeagitatie tegen deregering-Brandtlegde men de

nadrukop hetuitblijven van <werkelijkehervormingen',ophet<gevaarvan
de links-extrem isten'en op het tmislukte'economisch en financieelbeleid
van KarlSchiller.
34 Idem .
35 cf.DerSplegel,10 april 1972,p.22.

Brechtiscomplexer dan wijdachten
Carlos Tindem ans

<Realismus istnicht,wie die wirklichen Dinge sind,
sondern wie die Dinge wirklich sind'.
B.Brecht

Brechtblijftonsbezighouden.Erwordtoverhem op hetogenblik eenovervloedigevau teratuurbijeengeschreven.W erd hijvroegerbijna uitsluitend
gezien alsœ n ideologisch tendensauteur,nu isde exegese druk doende de

herkomst,devormtaalendenawerkingvanzijntheaterinkaarttebrengen.
M ax Frisch heefthem de ddurchschlagende W irkungslosigkeit eines Klassikers' toegeschreven.Enkele rerente detailstudies kunnen deze boutade
misschien toch welnuanceren.

M arxism e
Datook de marxistische ideologiekritiek Brechtnietgespaard heeft,ver-

geten wewelœns;hem werd eenergerlijketegenstellingtussen subjectieve
intentieen objectiefeffectve- eten.HansMayerheeftBrechtsmarxisme
nu œnsnaderbekekenl.Deconclusieszijn nogalnmbivalent:M ayertracht
zowelBrœhtwittewassenalshem tebetrapmn op structureleafwijkingen.
Brechtswerkisg>nmarxistischebijbel,geen stripverhaalvanmarxisusche
dogma's.Om hetnooitte vergeten:Brechtiseen kunstenaar.Natuurlijk
sluitenvelevanzijnthema'snauw aan bijdelœr;hijontwerptdenkmodel1en van een leerzaam marxist.Deconcretewaardevan deklassenstrijd nû
brengthijechternietover.Tweemaalheefthijhetmotiefvan derevolutie
behandelt(Die M utter,de Russische revolte van 1905,en Die Tage der

Commune,deParijsevan1871),maarlatererevolutieskomen in zijn werk
nietvoor;Die M assnahme,een mentaaldocumentvan revolutionaire doc-

trine,'isslœhtseen abstractiedieelkedialectischehelderheid mist.Alshij
historiseert,behandelthijalleendeaanlopen en nederlagen vandeproletarischestrijd;alshijactualiseert,ontwerpthijparabels.
Datheeftuiteraardzijnrd enen.Brechtbelichaamtdeparadoxvandemarxistischeauteur.Zijn marxismeishetresultaatvan œn intellectueleexplo1 H ansM ayer,Brechtin der Geschichte,Suhrkamp,Frankfurt,1971,253 pp.,DM .
8,80.
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ratie;vanburgerlijkehuize,ishijnooiteenproletariërgeworden,terwijlMj
inZjndialxtischthOterhetbewustzijn wilvormenvandenieuwestrijders
voor een soci
e stische maatschappij.Datheeftvooralproblemen opgeleverd,toen hijna 1948indeD.D.R.zijntheaterpraktijk zochtterealiseren.
Brechtwilœn nieuwe theater-kijk-kunstuitbouwenz:hetzichtbaarmaken
vaneen dramatischproces.Daarinishijin hogematemislukt.Hijbotstop
hetbasisconilct tussen zijn nieuwe,socialistische theaterkunst (die een
socialisusch bewustzijnondersteltbijhen dietotdekijk-kunstmoetenworden opgevoH)en hetbewustzijn vanhet(nogaltijd burgerlijke)publiek in
hetThoteram Schiffbauerdamm.Zijn concept,dematerialistischerelatie
tussen basisen bovenbouw,lostditconflictnietvanzelfop.Brœ htsdram a-

tiek,zegtM ayer,looptvooruitin de bovenbouw,terwijljuistdie bovenbouw,waarvan immersde basisveranderd diendete worden,zich bijde
toeschouwer erg moeizaam ontwikkelt.Brechts nieuwe kijk-kunst komt
aldusterœ htin een vacuumB.

Daardoorwerd Brœhtopzichzelfteruggeworm n:iszijn marxistisch theaternietonafscheidelijkverbonden methetprocesvan deovergang vanhet
kapitalismenaarhetsocialisme?Emotie,waartegenhijlangetijdgereageerd
had,werd weerbinnengehaald:alsbewustzijn van een zich vernieuwende
maatschappij.Zijn Verfremdungs-effect,hettechnische beginselvooreen
alerten kritisch kunstbeleven,lostdeEntfremdung nietop:dieblijftook
in een socialistische samenleving bestaan.Zijn deomstandighd en diehet
bijvoorbeeld Shen Te (Der gute siensch von Sezuan) onnaogelijk nzaken
eengoH menstezijn,eigenaanœnkapitalistischemaatschappij,ofaan de
menselijke aard zelf?4.<Das Prinzip derEntwicklung istanzuwenden in
allen Phasen's.Daarmeeishetprobleem aangM uid waardenieuweD.D.R.auteurs voor staan,die in het spoor van Brechts dialectische discipline

stukken schrijven overeenmaatschappijdiegeeninternetegenspraak meer
2 Cfr. H ansChristophAngerm eyer, Zuschauer im Dr- c. Brecht-D ûrrenm att-

Hy dke,Athenânm,Frankfurt,1971,1M pp.,DM.28.Deze(moeilijke)smdietracht
na tegaan metwelke middelen en totwelk effectde to- houwers reeds vooraf door

deauteurinzijntekstgdntejreerdzijn.VoorBrechtlevertditonderzoeknagenoeg
nietsnieuws op.Boeiender aJn de stukken over Dûrrenmatten Handke.

3 Dit inzicht wordtbevestigd door de Oostduitser W ernerHecht,Aufsâtze ûber
Brecht,Henschel,Berlint-ost),1970,221 pp.,M .8,50.Deze opstellen zijn '
vooral
belangrijk omdatdeauteur,naastdetailsoverzijn m rsoonlijkeomgang metBrecht,
ook eenuitvoerigeverantwoordinggeeftvan zijn werkwijzea1stekstediteur.Boeiend

isookeenvergelijkin!tussen BrechtenS.Beckett,metwienswerkBrKhtzich de
laatstemaanden van ajn leven bezghield.

4 Cfr.E.M.Berckman,The Function 0/Hope fn Brecht'sPre-revolutionary Theater,pp.11-M ln Brechtheute-BrechtfH cy.Jahrbuch der Intem ationalen Brœ htGesellschaft,Jhg. 1.H rsg.R.Grimm ,J.Herm and,W .Hinck, E.Bentley,U .W eisstein,J.Spalek - Athenâum,Frankfurt,1971,204 pp..
5 W .Hecht, o.c., p.10.
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beweerttebezittenf.Terwijlde Brecht-invlod buiten de D.D.R.duidelijk
œ n elitairkarakterheeftverworvenT.

HetBerlinerEnsembleheeftBrechtgeleerd datdesociv stischeprakujk
onvoldoende nadenktover de relatie tussen maatschapm lijke functie en
esthetisch gehalte.Departij-estheticavan Oost-Berlijn begrijptzijn diiœtisch i m terniet;de M oskou-pressieen de Stanislavsh-controversehebben
Brechtontmoedigd.Zodatin zijn laatstegeschri
ftenfundamenteletwijfels
binnensluim n:tW enn man heuteuberden W ertverschid enerido listischer
Konstruktionen urteilen will,so sollte man eine Unterscheidung leffen

zwischenderjeweiligenKonstruktion und dem Konstruieren und sich ldiglich mitdem letzteren befassen'.Bleefdaarom de 5enachtin DerM essing-

kcu/ongeschreven?

Hetisbekend datBrechtdeindrukheeftgewektallen diehem voorafzijn
gegaan,achterzich tehebben begraven;velevanzijnm lemischeuitspraken
maken schoon schip m etde tradiie.Tegel
ijk heefthijveeluitde tradiue
gebruikta1s springplank voor eigen creativiteit;hetbegrip <umfunktionierung'isl ansgem eengoe .HansM ayerheeftdeze adaptatiem anie vroeger
alkeurig in hetmodelvan de marxistische literatuurtheorie gem rst8.M aar
deze sterk veralgemenendethesis,diein Brechtstotaleoeuvreœ n antwoord
zietophetDuitse(idealistische)classicisme,m oetdringend worden gepreciseerdg.Een keurige synthese van Brechts verhouding tot de <Klassik'is
onlangs opgem aakt doorW alterH .Sokello.
Brechts opstelGespröch ûberKlassiker(1929)wordtdoorgaansgeciteerd

alsœn samenvatting vanzijniconoclastischeopstellingtegenoverhetkassieke erfgoed.Maardekersversemarxistdiehijop datogenblik is,valt
niet zozeer het classicism e aan a1s het leugenachtige gebruik ervan.Het
6 Cfr.H.Fehervary,HeinerM ûllersBrigadenstûcke,pp.103-140 in Basis.Jahrbuch
fûrdeutsche Gegenwa> literatur,II.Hrsg.R.Grimm und J.Herm and.- Athee um,
Frankfurt,1971,313 pp.,DM .28.

7 Datzegtalthansoverde V.S.L.Baxandall,The Wnierfccnizcffon ofBertBrecht,
pp.150-167 in Brechtheute-BrechtfW cy.
8 H.M ayer,Brechtund die Tradîtion,Pfullingen,1961,thansherdruktin H.M ayer,

Brechtfn derGeschichte(nr.1).

9 Dat is thans stilaan bezig te gebeuren.Cfr.K.-D.M ûller,Die Funktion der Geschkhte im W erk BertoltBrechts.Studien zum VerM ltnis von M arxismus und Aœthetik,Tûbingen, 1967; R.T.K .Sym ington, Brecht und Shakespeare, Bonn, 1X 0;
G.Schulz,Dîe Schîllerbecbeitungen BertoltBrechts,Tùbingen,1972.
10 W .H.Sokel,Brechtsmarxistischer < eg zurKl>Jfk,pp.176 -199,in Die KlrlikLegende.Hrsg.R.Grimm und J.He= and.- Athenâum,Frankfurt,1971,233 pp..

Ditboekbundeltdereferaten van een <workshop'overhetbegrip tKlassik':bijGoethe en Schiller,tussen W eim ar en Versailles,in hetoordeelvan hetbuitenland,a1s

geestesgeschiedenis,in de marxistische kritiek,bijB.Brechten bijTh.Mlnn.
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burgerdom geeftnietsom zijn klassiekers;hetgeeftze zondernadenken,
onkritisch door.Hethumai stische ideaalis slœhts œn holle frase,œ n
kapitalisische functie:<Einschuchterung durch Klassiztët'.

Uitzijn Lehrstuckm riode ('Erstderneue Zwœk machtdie neue Kunst')
ontwaakt Brœht met een paradox:œhte revolutie is onmogeli
jk zonder
traditie.Om in statte zijn totœn positieve breuk,heb je een traditie
nodig die dialœtisch ontwikkeld moet worden.Hijgaatop zoek naar
m odellen van traditie;zo duikthetplan op van een internationale Diderot-

verenigingllen ontstaatzijn waarderingVOOrhetChineseZeaterD.Hetis
dusbepaaldonjuistdatBrecht,zoalsH.Mayerbeweeh,alsdéklassiekers
beschouwdedegrondleggersvanhetmarxisme.Brechtwilvan zijn theater
overigensevenzeereen <moralischeAnstalt'maken alsdestijdsSchiller.ln
zijn eigen ogen zethij,Zjhetmetgewijzigde accenten,de grote lijn van
Goethe en Schiller voort;terwijlhijbeiden in zijn premarxistische rage
afwees,ziethijhun werk nu a1sdeuitdrukking van detoen jongeen nog
progressieveburgerlijkheid.
DatGoetheen Schillerinderdaadprogressiefzijn geweest,bewijsthijniet
zelf.Hem houdtveeleerdevraag bezig waarom zenu nietm eeralszodanig
worden ea aren;nietde vraag,welk effectzenu nogkunnen sorteren,maar

hoe klassieke stofnflkan worden gebruikt.En daarheb jedan de <Umfunktionierung'.Ditzondertwijfelook opportunistischeprocd éishetbest
aftelezenuitBrechtsopstellingtegenoverhettragische.Hijiswantrouwig
en skeptisch,heeft een voorkeur voor de komd ie en nog meer voor de

saure,omdatdienueenmaalmaatschappijkritisch is.Hetmaatschappelijke
effectvandetragedievaltaltijdnegatid uit;zijstuten rechtvaardigtaltijd
debestaandeordein plaatsvan zetekritiseren.Daarvooralzitzijn verzet
tegen dekassiekers:zetonen destructuurvan demaatschappij(afgebeeld
op de scène)nieta1sbdnvlodbaardoordemaatschappij(aanwezig in de
zaZ).BrechtrHtzichmeteendialctischesalto:hettra/scherH uceerthij
tot een dxlaspxt,in Hegeliaanse zin.W e m oeten het classicisme <aufheben',d.w.z.achteronslaten op onzetochtnaarœn meermenseli
jketoekomst,maarook bewaren a1seen voorbeeldige fasevan onzeontwikkeling,
die ons,omdatze telkensweer totm sitiekeuze dwingt,nog veel te leren
heeft.Echte progressiviteitis œn samenspelvan traditie en opstandigheid;
11 Thx Buck,Brecht und Dlderot oder Ueber Schwlerlgkelten der Rclfonzfe in

Deutschl- a,Mu Niemeyer,D bingen,1971,152pp.,DM.M ,trachtdevergelijking,
overalle WdsvencMllen heen,tussen Brœhten Diderotevidenttemaken:vertegenwoordigersvan œnnieuweWd,kridscheagressiviteit,didactiKheintentie,afwijzen
van het autonom e kunstwerk, systematische herodëntedng van athetica en lit= tuurthx rie,affM teitvoor hetpe cipe van de ratio.

12 Deze aantrekkingskrachtblijkth*1watmeer te zijn geweestdan een exotisch

novum .Cfr.A.Tatlow,Chîna oder Chîma?,pp.27-47 in Brechtheute-Brxht today.
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beide sam en leveren de voorwaarden totontwikkeling.dverwandlung'als
toverwoord.

Ontwikkeling, verandering, metamodose, al deze termen beschrijven
Brœhtsbasisintuïtie,vanafzijndebuut.Baalmodelleertzijnbestaanop het
ritme van de natuur,wordtgestuurd door de wisselende grillen van zijn
eigen metabolisme.Kragler(Trommeln inderNcchf)onderwerptzich aan
dehistorische evolutie,alweigerthijze zelfmee te realiseren.Shlink en
Garga (lm Dickichtder&J#/e),ontdekken datzij(enhun situatie)onher-

kenbaarveranderdzijn.Verandering van desm ciesstaatthematisch centraalinM annistMcnn13.Datzijn allemaalstukken van vô6rBrechtsmarxistischebekering.Verandering,gemeten aan haareffecten,wordtgepromoveerd tot œn dram aturgische methode. Niet <Anderswerden': dat zou

slechtsvan voorbijgaande aard zijnl4;nietdW andlung',de term van het
expressionisme,de anarchistische aanduiding van œn innerlijke verandering;maardverwandlung':de transformatie van œn fenomœn en/of een
functie totœ n hogere bestaansorde.

Dramaturgie

Brœhtheeftzijnideeën overzijn episch endialectisch theatermeestalontwikkeld in een agressieve discussie m et Aristoteles' dramatische theorie.
M aarW .H .Sokelheeftnu overtuigend aangetoond hoe complex deze ver-

houdingisgeweestls.Hijonderzoektdrietraditionelebasisbegripm n uitde
drsm aturgie:hetkarakter,de handeling,hetperspœ tief.

Brœhtwijstheteenmalige,gesloten,inzichzelfbestaandekarakterresoluut
af.Demenstreedtbijhem nietop a1seenvoltooid persoon:geen immanente eenheid van inhouden,maar een verzameling van feiten,een som van
zichtbare gedragsvarianten.Geen motivering-vooraf,geen voorspelbare in-

dividualiteit.Een gebaar moet beoordeeld worden naar zijn functie en
effect,nietnaarzijn oorzaak.Niethetfschone'ofdlelijke'(hettgoH e'of
<kwade')interesseertBrœht,welhetirichtige':ongemotiveerd-correctisbelangrijker dan gemotiveerd-verkeerd.Pragmatisme als principe.Het zo13 Cfr.Leroy R.Shaw,The Ple wrfgàf& HistoricalChange.Dro atic Strategies in
Brecht,sx pfm nnx,Kaiser & W edekind,n e Univenity of W isconsin Press,M adison,1970,183pp.,$6,50.Een analyse diesteuntop M ann 9fM c n,ffnlcveM enschen,Von M orgens bis M itternachten Frûhlîngs Erwc hen.

14 Datisbijvoorbeeld de fundamentele foutin de nochtansheelbekwame studie

van CharlesR.Lyons,BertoltBrecht.The Despair > # thePolem ic,Southern lllinois
UP,Carbondale-Edwardsville,1968,165pp.,$4,95.
15 W .H .Sokel,Figur-H andlung-Perspektive.Die Dram entheorie BertoltBrechts,
pp.548-577 in Deutsche Dram entheorien.Beitrag zu einer Mstorischen Poetik da
Dmm as in Deutschland.Hrsg.R.Grimm.- Athenâum , Frankfurt, 1971,595 pp..

2 Bde.Deernst,dedegelijkheid,desynthetische kracht,dehorizon en defeitenkennisvan dezebtmdelZjn moeilijk teoverschatten.Iederedramatheoretischeliteramur
zalzich voortaan fundamenteelm etdeze studia dienen te meten.
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doen vervangthetzo-zijn,hetveranderbareheteeuwige,onbepaaldheid en
paradox de œnheid en hetprofiel.Datbetekentmetœ n ook:hettheatrale

vervangthetiddle,het bekijkbare het geresecteerde.Hetideendrama
wijktvoor een <dialectisch'leater,waarin de figuur œn leerprobleem
wordt.Brechtsbehaviorismewordteen maatschapmlijkestrategie.
Bovendethandeling'(praxis)staatbijAristotelesdetmylos';bijBrecht
treH tdeze op in een dubbele vorm:a1s<Geschichte'(zowelverhaalals
geschiedenis)ena1s<Fabel'.Demylosblijftdekern,maardaarnaastwerkt
hijmethetmontageprincipe:afzonderlijke,autonome taferelen,a1s een
keten aanelkaargebonden.DemontageheeftBrechtbijPiscatoren Döblin
geleerd,vooralechterbijde clown Chaplin.Brechtsidee:deherkenbaarheidvanhetafgebeeldeisbelangrijkerdan deschoonheid ofinterneconsequentie van de afbeelding.E1k tafereelmoetbijgevolg op zichzelfverantwoord zijn;de eenheidsstructuur van de gesloten handeling wordtopgegCVCn.Datis hetcentrum van de beruchte Anmerkungen zu siahagonny

(1930).
In de Anmerkungen zurM utter(1932)daarentegen legthijde klem toon
weerop demythosen dusop degebonden structuur.Datiseen streng klassiek beginsel:de betekenis,defunctie,heteffœtvan hetwerk liggen in de
integratie van de feiten,in de compositie,in de vorm.De fabelm oetdus
zichtbaarworden,allesmoetin dienststaan van defabel.Hoeisdatechter

terijmenmethetmontageprincipe?Hetafzonderlijketafereelheeftdezelfde
snaliteita1shettotale stuk:alsœ n zelfde effectwordtbeoogd,treedteen
tendens tot verzelfstandiging van de scène op:de fabel is hetverlengde
tafereel,hettafereelisde vereenvoudigdefabel.Erisechterook hetextre-

me causaliteitsdenken van Brecht.De fabeliszo belangrijk omdatze de
toeschouwer inzichtverschaftin de maatschappelijk-relevante causaliteit.
Die causaliteitm oet zichtbaar worden gemaakt in een reeks uitgebeelde
gebeurtenissen.Daartoe is een ketenstructuurnodig,die op aristoteliaanse

wijzedehandelingeenbegin,een centrum en een slotgeeft.In diemateis
een gesloten handeling dusonmisbaar!Hetproduceren van een bindketen
van oorzaak en gevolg is dus nooit een doel-in-zich.Het epische theater
geeftdedeelfeiten en detailsvan de fabeleen relatieve autonomie:negatief,

om tevoorkomen dathetieatralegebeuren alsdeeigenlijkerealiteitzou
worden beschouwd,en positief,om detoeschouwertelkens weerteverwijzen naar de wereld-buiten-het-spel.Dat * 1 zeggen: Brecht verheft een
buiten-artistiek,niet-esthetisch principe totevaluatienorm van de dramatische kunst. Correcte observatie van en inzicht in de realiteit vervangen
schoonh,eid en interne logica van hetkunstwerk.Daarin vindtde <weten-

schappelijkheid'van hetepischetheaterhaarverantwoording.
De aristoteliaanse structuureenheid wordtdusnietvervangen dooreen aan-
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œnrijging van revuenummers.HetisBrechtimmersnietalleen tedoen om
de correcleid van dena-beelding,maarevenzeerom de verbinding van de

gebeurtenissen.En dievereisteen grotereartistiekeœnheid.Voorderijm
Brechtishetepische juisthetvormbepalende,heteenheidsproducerende
beginsel.Hetdoelvan hetepische theater bestaaterin,de knooppunten in
œn handelingsverloop blootteleggen.Paszo kan detoeschouwereen gede-

monstreerdecausaliteitbekijken,paszo wordthijgebrachttotna-denken.
Epiek en m ontagevallen samen indezedidactischebd oeling.Hetfragment

fungeertalsknooppunt,maarkrijgtzijnbetekenisen effectslechtsdoorzijn
plaatsin de fabeleenheid.Om de knooppunten opvallend te maken,heeft
BrechthetVedremdungs-effectbd acht.Hetstaatin dienstvan de causale
keten van gebeurtenismom enten en schakelt tegelijk de (aristoteliaanse)
illusie van een gesloten handelingsverloop uit.Onderbreking,tegenspraak,
omlegging behoren tothetwezen van de mythos.
Brechtheeftzijn V -effectzelfgedefinieerd a1shetlosmaken van een fenom een uitde samenhang waarmeedetoeschouwervertrouwd is,zodathetin

een nieuwe,ongewone samenhang verschijnt.Brechts opvatting van het
epischetheaterblijktdusveelovereenkomsttebezitten metdevertelhouding in deauctoriale roman.Emotie wordtnietuitgeschakeld,maaronderbroken.Hetperspectiefvan defiguurwordtgerespecteerd,zolang hetnodig

blijftdesituatievoortestellen vanuithetstandpuntvan de figuur.M aar
zodra die voorstelling een illusie dreigtte worden,zodra de situatie niet
langerwordtwaargenomen metheteigen begrip van deacteuroftoeschouwer,allœ n nog metde ogen van de dramatische figuur zelf,zodra m .a.w.

hetbegrijmn dreigtom teslaan in identificatie,moethetperspectiefworden omgeruild.Voorwelk anderm rspectief?
Voor een kritisch perspectief.En hoe gebeurtdat? De gdsoleerde uitingen

vandefiguurwordenepischvoorgesteld.Doorzijnintonatiegeeftdeacteur
dedistantiëring aan tussen vertolkeren figuur.Hetleven-in-de-tijd wordt
beschouwdvanuitheteindevan dietijd.Deacteuren via hem de toeschouwer wordtrechter overde figuur.Zijn oordeelbeperkt zich niet tot de
figuura1senkeling,maarstrektzich uittotde maatschappelijke context.
Hetperspectief,heteindevandespeltijd,vanwaaruitdeauteur-acteur-toeschouwer de figuur uitbeeldt en beoordeelt, ismaatschappelijk-moreel.
Brechtstheaterisgeen tmoralischeAnstalt',evenmin een dmarxistischeAnstalt',hetiseen dmoralisch-marxistische Anstalt'.

Sokelinterpreteertdezemaatschappelijkehorizon alseenexistentiëlehorizon.Daarom gaatdeacteurnietmechanisch-extern op zijn figuuraf;vanuiteen overzichtvan een voltooid bestaan neemthijhetniet-volbrachte
onderogen,vandeuitgebeeldebeslissinguitresecteerthijoverhetmoment
van hetbeslissen.HetV-effectlaatzien datde beslissingen van de figuur
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slœhtsin schijn gM etermineerd zijn,datzeook andershadden kunnen uitvallen.Alduslostde tegenstelling tussen deprimauteitvan hetkarakteren

dievan dehandeling zich uiteindelijk op.Hetkarakterisprimairin deze
zin,datde acteur moettonen datde figuur ook andershad kunnen handelen;hetve= ogen van de figuur omvatm eer dan wat ze reëelgedaan
heeft.De handeling is primair in deze zin,datslxhtsdoorde som van de

r&lefdten defabeltotstand komt.M aaruiteindelijk wordthetkarakter
aan defabelgeslachtofferd,omdatdefabel,a1sproduktvan debeslissingen
van de figuur,tevenseen oordeeloverhaar insluit.
Toch blijftereen belangrijkenuance over.H etcriterium van de beslissing

ligtbijBrœhtniet,zoalsbijSchillerbijvoorbedd,in debevrdigingvanœn
ethischewetof,zoalsbijSartreen Camus,in een poging totzelfrœhtvaardiging ofautonom e zingeving.Brecht staaterop datde existentie van de

mensen diehijuitbeeldtpraktisch-aardsen rationeelgetoetstwordtophaar
maatschappelijkenuten op de1esdie de toeKhouwer eruitkan trekken.
Brechtinteresseed zich nietvoordezuiverheid,deoorspronkelijkheid of
deauthenticiteitvan œ n beslissing,nietdusvoorœ n estheische waardedie
m oreelis uitgd rukt.Een beslissing wordt uitsluitend beoordeeld naar de
resultaten dieeruitvolgen vooranderen en voordefir urzelfin haarrela-

tietotanderen.Zelfsin ditkarakterbegripisBrœhtbijgevolgmeeraristoteliaansdan aangenomen wordt.Ook bijAristotelesimmersishetnietde
wil,de motivering,maardezich daarbijaansluitende handeling méthaar
resultaten diedemoreleevaluatievandemensmogelijkmaakt.
Hetisnietzo datde hierbesproken studiesallemaalnieuwe ontdekkingen

inhoudenenhetvertrouwdebeeld vanBrœhtgrondigwijzigen.Toch wordt
stilaan de complexiteitvan dezestukkenschri
jverzichtbaar;hetmonomane
portretwaartoe voor-en tegenstandershem gereduceerd hadden,vervaagt.

Dezore digedetailanalysevanmotieven,omstandighden,impulsen en
invlod en isnogm aarpasbegonnen,maarleidtnu reedstoteen verrassende nuancering van œ n oeuvre dat één grote uitdaging betekent voor de

vastewaarden van onze cultuuren maatschappij,en van een auteurdie
zichzelf dittestam entheefttoebedacht:

dlch benötige keinen Grabstein,aber

W enn ihreinen furmich benötip
W unschte ich,es stunde darauf:
ErhatVorschlâge gem acht.W ir
H aben sie angenommen.
Durch eine solche lnschrift wâren
W ir alle geehrt'.

'Schaam te'van H ugo Claus
PaulClaes

Claus'jongsteroman Schaamte'isnietin één toongeschreven.In detekst
tekenen zich grosso modo drie niveausaf:parodiërendevertelling,psycho-

logische beschrijving en mythische duiding.Wie de tekstslœhts op één
niveau leest,za1bepaaldetekstge eeltennietinzijnvisiekunnen <plaatxn'.
Daarom doetde criticus erbestaan de drie niveaus afzonderlijk aan te
pakken en vervolgenshun relatiesna tegaan.
De gewone lezerzalSchaamte lezen a1seen verhaal.Claus werkteen der-

gelijkelectuurin dehanddooreen vertelstructuurtekiezen metœn spanningslijn erin:hetdetectiveverhaal.Hiervoor zijn alle bestanddelen aanwezig:eenbeperktegroep mensen (œn aantaltcreatievelingen'vandeBelgische televisie die het passieverhaal komen vedilmen),œn afgesloten
ruimte(eennietgeïdentificeerdexotischeiland,ergensinMidden-Amerika),
een moord (gepleegd op hetM andsemeisjeSonja),een rechercheur(politiecommissarisLeon de Leon)en verdachten (deleden van degroep en
enkeleeilandbewoners).
De structuur van een detective-story kan worden vergeleken m et een zin

waarvan eersthetpredikaatwordtgegeven (de moordenc rvan S...)en
pasnaheelwatbepalingen (dienfd A,B,C...is,diediten datheeftgedaan ..)hetonderwerp (. isF).Ditachterhouden van essentiëleinfor-

matietotop heteinde- mogelijkgemaaktdoordelineariteit(hettijdelijk
ofruimtelijk verloop)vandetekst- creertdespanning.
Ook in Claus'rom an wordtde identiteitvan de moordenaarzolang moge-

lijkverzwegen.HetgewoneprocM é,waarbijmogelijkedaderseenvoorœn
naarvoren worden geschoven (alsschijnonde- erm n),wordthierop een
originelewijze toegepast.Decommissariskomtmetallerleimogelijke en
onmogelijkekandidatenopzetten,depersonagesverdenken elkaaren het
hoofdpersonage identificeertzich in zijn dagdromen zelfs metde dader.
Hetraadselisvolld ig.
Deontknoping werktdan ook ontnuchterend.Alsin een mislukte detective-

1 HugoClaus,Schaamte,DeBezige Bij,Amsterdam,1972,190pp.,f10,- .
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story blijktde dadereen personagetezijn datin hetverhaalgeen enkele
rolvan betekenisheeftgespeeld.Hoe de schuld van Velimir,de zwaargewichtkampioen van het eiland,is komen vastte staan,wordtnietonluld

en demotieven voordemoord zijn opzijn minstvreemd:Velimir,dieeen
fanatiek vereerdervan Christusis,zietin deonderneming van deTv-ploeg

een heilkschennis,die slechtsgewroken kan worden doordeveY etiging
van de door hén vereerde Sonja.
W ie ditverhaala1sœ n detœ tive gelezen heeft,komtbH rogen uit:eerder
dan een imitatie van een detectiveverhaal,is Schaam te een parodie erop.
Persiflerend zijn velescènesuithetboek.M en denkeaan de première van

hetTv-sml,een grijnandeparodievandemanierwaarop een kunstwerk
bijeen dintellectueel'publiek wordt onthaald,aan hetoptrHen van de
alwetendebisschop van heteiland en decitatenspuiendeconsul(tkom sul'
zegtdebisschop),aanhetwould-begH oevan hetartisuekerigegezelschap,
aan hettuinfeestdathelemaalin delullige sfeer van O Notte en O Dolce
Vita verloopt,m etals <derniercri'devoorstelling van een seks-film .

Hoeparodiërenddezescènesookzijn,hunfunctieisvooralderealiteitvan
depersonagesveiligtestellen,hun een kadertegeven waarin hun handelin-

gen verklaarbaarzijn.
W ordthetuiterlijk gebeuren voornamelijk op hetverhalend niveau van de
detective-roman beschreven,dan komen de innerlij
kereactiesvan de personages vooralop hetpsychologische niveau aan bod.Zo isde moord op

heteersteniveau een zoektochtnaardeobjœtievedader,terwijlzeop het
tweedeniveau eenaanleidingisom subjedieveschuldgevoelensuitterafeleq.
Schaamteiseen bewustzi
jnsroman.De meestegebeurtenissen worden erin
beschreven vanuitdevisie van een van dem rsonages,Roland.Het<
hij'dat

ditpersonageindetekstaanduidt,isduseen objediveringvaneen <ik'dat
degebeurtenissen beleeft,watalopsubtielewijzeblijktuitdevoorstelling
van depersonages:<De vierzijn:Servaes,Hofman,hij(Roland),en (...)
Jacques'(4).Soms isde objectiverende transformatie nietdoorgevoerd:
Slk,Roland'(59).Slœhts in een paar scènesweetde verteller meerdan
Roland (Hofman in hetbordeel,degesprekken van debisschop):ditzijn
stijlbreuken.Claus buitde mogelijkhd en van de bewustzijnsroman ten
volle uit.Rolands visie is als een gekleurde bril waardoor het gebeuren
wordtgezien.Zo heeftRoland a1skostuumontwerm rveeloog voorm ode-

details:toiletten,pakken,cosmetica.Subjectieve indrukken vertroebelen
echter zijn waarnemingen:herinneringen (organisch verantwoorde sashbacks) aan Zjn minnares Daisy,een in het moM erland achtergebleven
actrice,die hij somstyperenderwijs tot Desiree megeerde) herdoopt,en
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dagdromen waarin zijn onbevrd igde erotische verlangens naar objecten
zoeken.De relaties van Roland metde andere personageszi
jn voor een
grootdeelimaginair.Vrouwenuitzijn omgevingidentificeerthijsomsmet
tDesiree',hetobjectvan zijnverlangen (112,156)en eenobjectiefgegeven
alsdevedilmingvan hetpassieverhaalwordtin zijn overspannen verbeelding œnlustmoord op zijn geliefde.
De rdle relatiesvan Roland blijken uithetobjectieve substraatvan zijn
herinneringen en verlangensen vooraluitzijn constteerbare gd ragingen.
Lustenhaat(<begeerte'en<schaamte'indetermenvandetekst)bepalende
houding van hethoofdpersonagetegenoverde vrouw:hetFreudiaanse con-

sicttussen delibidineuze strevingen van hetEs(onbewuste)en de censurenderepressievanhetUber-ich (geweten)datiederspersoonlijkheidsstructuur bepaalt.

ln RolandsgM ragingen overheerstde dschaamte'.Ondankszijn stijgende
lustgevoelenskomthijin hetverhaalnergenstotseksuelebevrediging:de
sirtmetdescript-girlCharlotte eindigtvoorhijgoed en welbegonnen is,
hetliefdesspelmetServaes'vrouw Sabinelooptop een mislukking uit,zelfs

in zijn lustdromen komthijnietklaarmetDaisy.
De klaarblijkelijke imm tentie van Roland staat in tegenstelling metde
potentie van Hofman,de briljante Christus-vertolkervan de ploeg.Deze
DonJuan verovertSonjaen isdeenigediein hetbordeelaan zijntrekken
komt.Roland en de anderen haten hem.Op de overœnkom sttussen Ro-

land en dem rnografische successchrijverJacqueswordtherhaaldelijk gewezen(55,57,66,155,162).Ookoverdem tentievanJacquesbestaattwijfel:zijnvrouw M arieheefthem verlaten,hijiskinderloosen vindtvrouwen
gevaarlijk.Rolandvoeltzichintuïtiefmethem verwant,cfr.zijnFreudiaanseverspreking:<Hoewasdepik?Depiknik?'(75).
Hetberoep van deze <voyeurs'(90)istypisch voorhun karakter:Roland
<drapeertdekloten'(66,189)van hen diewe1een (seksuele)ro1spelen in
hetbestaan,Jamues'schrijverijbestaatuitonmachtigewensdromen (cf.de
titelvanzijnboek:'Maggot'sDesire',debegeertevandeworm).Hunimpotentie iseen symptoom van een algem ene levensonmacht,waardoorbeiden
geen deelhebben aan het<schouwtoneel'van de wereld.<Ik wou datik het

gevoelhad datik erwas',zegtRoland (115).
De minderwaardigheidsgevoelens van Servaes,de regisseurvan hetPassie-

spel(degelijknamigheid metde schildervan de fKruisweg'is natuurlijk
niettoevallig),zijn minderop hetseksuele toegespitst.Hijvoeltzich een
slechtregisseur(149).Maardeschaamtegevoelensdiehijzijn acteurstoeschrijft(80),worden doordeanderenalsredenopgegevenvoorzijn zelfverminkingnaderuziemetHofman,waarbijzijnvrouw partijtrok voorhaar
vroegerebeminde.W aarschijnlijk isook Servaes'inferioriteitlatentseksu-

888

PaulClaes

eel.Zijn Sschaamte'wordtgemotiveerd (95)doorhethertrouwen van zijn
mod er(eenhernieuwing van hetOdipus-complex).ZoalsRoland (10,25,
180)en Jamues(156)heeftServaes(8,69)een moH erbinding.Deze drie
mannen vertonen dusdezelfdepersoonlijkheidsstructuur.'Schaamte',d.i.
vrees voor incestm etde mod er,doethun relaties metde vrouw mislukken;<schaamte',d.i.vreesom de rolvan de vaderop te nemen,verminkt
hun leven.

Hofman,die zijn Oedipus-complex overwonnen heeft,wordtdoor Sonja
juistaangetrokken,omdatzijop het Bevrijdingsfeestde ro1 speeltvan
M aria,<maagd en moH er'.Deze inboorlinge isin hetboek hetprototype

van devrouw.Doordatzijgeennaam draagt,kunnenallemannenhun liefdesobjectin haar projecteren:Hofman Sonja (het meisje uitTsjechows
Oom Wanjaj,Roland Desiree (135),Jam ues(onrechtstreeks)M arie (135,
155).
OphetpsychologischnivouvandetekstisdemoordopSonjaeenindicatordie de imaginaire relatiesvan de mannen tegenovertde'vrouw aan het
lichtbrengt.Ofschoon Hofman devoornaamste verdachte is,laatde zaak
hem verderkoud.Servaeskan nietreageren op hetberichtvan de m oord,

omdathijinhetziekenhuisligt.VoorJacquesen Roland,dieSonjaverœnzelvigd hebben metdegehateen geliefdemaagd-moeder,lijktdezetmoedermoord'œ n vervulling van hun wensen.Jacques, die in de edzonde
gelooften vaak zi
jn handen (in onschuld)wast(134),kan de schuldgevoelensnietm eerverdragen en slaatopdevlucht.Hetri
tueeldathija1sgevan-

genebijde stam van hetmeisje ondergaat,verdraagthijgelaten a1sœn
straf.Ook Roland wordtdoorschuldgevoelensgekweld te- ijlhijin verbeeldingdemoord overdoet(144),maareen katharsisa1sdievan Jacques
valthem niettebeurt.Zijn onvrM emethetmenselijk tekortblijftvoortduren.
Zoalsin dem eeste werken van Claus isde hoofdfiguur een anti-held, die

zijnaspiratiesnietvervuld ziet.Deoorspronkelijke,alsonverdraaglijk ervaren toestand (hetimm tentverlangen)wordtdoor de gebeurtenissen (de
moordopSonja)nietveranderdo.
M ythisch duidend noemdeik hetderde niveau van de tekst. Velem oderne
auteursvergenoegen zich nietm ethetœ nvoudig verhalen van de gebeurtenissen,m aar stoppen hun tekstvo1elementen waardoor die gebeudenissen

worden geïnterpreteerd.Dezetekstbeschrijvende(connoterende)elementen
wijzennaaranderebetekenissystemendiedetekstofdelen daarvan helmn
2 Cf.P.Claes,Claus-re# îng.Een ontledîng v> 'Vlsîo Tondalîs'in Forum derLetteren,XTT, 1971,pp. 228-M 4.
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begrijmn (structureren).Zijdoendienstalssleutelsofcodesom deboodschap teontcijferen.
Twintigste-eeuwseschrijvershebben vaak naardemytheteruggegremn als
tekstinterpreterend systeem.M en denke aan Joyce,Elioten Butor.Claus'
roman maakthierop geen uitzondering.

Tekstbeschrijvend ishetmotto van hetboek:.l'he expense W spiritin a
waste//shameislustin action;and tillaction,lustisperjur'd'.Hetverbruiken van energiein een verspilling van schaamte:datislustin actie,en

véôrdeactieislustverraderlijk vals3.Op hetgevaarlijk karaktervan de
passie wordtgewezen en ook op de noodzaak de schaamte te overwinnen
om totlustbeleving tekomen.Twee hoofdbegrippen van de roman worden
zo gdnterpreteerd,d.i.in relatie metelkaargebracht.Zoalsik heb gezegd,

schieten dehoofdpersonageshierte kort:wegensde schaamtekomen zij
niettotactie.

Debelangrijkstemythischeduidingvandetekstheeftbetrekkingop deverhouding Roland -Jacques.Op deterugweg van destam van de Ram draagt

RolandJaëues,diezijn IAnteusvanœnvader'wordtgenoemd.Antaios
waseen zoonvanGaia(deaarde)dieonoverwinnelijkwaszolangMjzijn
mod er raakte.H erm es overwon Antaios door hem van de aarde op te

tillenenzotewurgen.Rolandherhaaltditm> schvoorbœldgeeeltelijk.
In dezelfdepassage wordtRolandsfamilienaam,Tijtgat,genoemd.Elders
indetekstiserook overdtijd'sprakeinverband metRoland (181,188)en
wordt dgod'tot <gat' verbasterd:gatverdamme (40),gatverderrie (157).
tTijtgat'moetdusgelezen worden a1sTtijdgod'.G ronos,de Grieksetijdgod,wordtvaak verward metKronos,deTitaandiezijnvaderOeranosop

verzoekvanzijnmoederGaia ontmande om aan de machtte komen.Als
Roland Kronosis,moetJacquesOeranoszijn.Dezehym these wordtbevestigd:Jamueswordt<deoudste,verwegdeoudste'(7)genoemd (Oeranos

isde oudsteheerser overhetheelal),zijn familienaam isKindt(Oeranos
washetkind èn deechtgenootvan Gaia = M arie),zijn bijnaam M althus
(Oeranoshaattezijn kinderen en stoottezeindeonderwereld).
Door deze allusies op de mythen van Antaios en Kronos suggereert de

auteureenFreudiaanseinterpretatievoorzijn eigen verhaal.Roland zietin
deoudere man Jacqueseen vadediguurdiehijmoetoverwinnen om zijn
moder-vrouw tebezitten.Maardemytheisnietherhaalbaar:a1shijmet
Sabine in hetbed van de overwonnen Jacques wil paren,kom en ze niet

3 ClausveroorlooftZch een kleinemystificatie doorditdtaattoete schrijven aan
deEngelse <
m etaphysicalpoet'GeorgeHerbert.terwijldezeregelsin feitedebeginverzen zijnvan Shakespearesberoemdesonnet129.Een grapjeten kostevan bepaalde critici die de vele abstruse allusiesin hetwerk van Claus hebben gddentificeerd

zonderde functie ervan te onderkennen? Een ander grapje is hetopzettelijk <
verkeerd'betitelen van hoofdsm k 1 en 3.Hetboek is verschenen op 1 april.
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Maar (179).Roland is trouwens symbolisch gœastreerd;Hofman geeft
Daisyin zijn nabijheid een afgesnd en vingermeteencondoom erop.
Even iserook sprake van œn dGespleten boom'waarœ n <lokaleOrestes'

inkroop (179).Hierwordtop œnmo ischemoeermoordenaargealludeerd,zoalsRolandenJamueserœnvrezen tezijn.Deoveralinhetboek
rondzoemende muskieten (47,92,93,117,148,163)en vliegen (12,25)
refereren dus,zoalsin SartresLesM ouches.symbolisch naarde wroeging

diedemoe ermoordenaarsachtervolgt.Schuldgevoelenszijn œnhoofdthem a van hetboek.

Naastdeantiekespeeltookdechristelijkemylologiehierœn belangrijke
structuremnde rol.De homonymie van fpassie'alsresp.<
lijdensverhaal'en
fhartstocht'(76)en van tkruis'en fstuit'(25,139)zorgtvoordeverbinding
tussen de verschillende nivo us van de tekst.Op verhalend niveau is er
sprake van de vedilming van de Passie,op psychologisch niveau van de

begeertevan Roland,opmo ologischnivouvanhetblasfemischvermengen van gewijde en profane woorden.Het hoofdstuk waarin deze drie
nivo ussam envloeien,isœ n magistraalmomentinhetboek.Roland woont

deopnamen bijvan depassievedilming en ve= engtdezeindrukken met
wensdromen van een paring m etDaisy en herinneringen aan de lustm oord

opSonja,waarbijbijnawoordelijk hetlijdensverhaalwordtgeparafraseerd:
Daisy hœftœn tuniek uitéén stuk,valtdriem aal,vraagttedrinken,enz..

Deze veM je gen naarhetpassieverhaalhelm n de ambiguïteitvan Rolandssadomasochistischepassietebeschrijven.Daisyiszowelde almachtigegodinalshetgeslachtofferdelustobjœt.Hetarchetym vandeve= oorde god-m enswordtbeeld van deparadox van de liefde.Op debruikbaar-

heidvan godsdienstigemotieven inprofaneO ntextwijstdeauteurzelfals
hijhetverjaardagsfeestvandemoedervan deBevrijderbeschrijft,waarbij
debevrijdervan heteiland metde heiland wordtgeïdentificeerd en zijn
moM erm etM aria.

Andere bijbelse allusies zijn minder belangrijk: <In die tijd'begint een
hoofdstuk (120),fzaligzijndewelwillenden'besluiteenander(34);deduif
diebijdeima#nairelustmoord aanwezig is,is we1de H.Geest a1s vader
(142):œnduifdieophetscheepsdek landt,wordtgewurgd(eenparodiërendeomkering van hetverhaalvan Noach:erisgeenhoopi
n dezewereld).
Alle culturele en literaire allusies analyseren isonbegonnen werk.Jam ues

wordtœn heilige(12)en een gewijde(77)genoemd en vergeleken metœn
sie
nt
-bevroo
nards
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<lactatio'voor-

gesteld,waarbijdemaagdM ariahem haarborsttoontenhem laaft.Opdit
beeld eindigthetboek,maardegelaafdeisRoland:zoalszijn<vader'slachtoffervan devrouw ...
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LaatiknogwijzenopdeallusiesopdeProvençaalsetroubadours(91)(in
eenbordeell),opAriosto'sOrlandofurioso (66,71,138),opUndertheVolcano van M alcolm Lowry (171,172,vgl.148),op de dierenriem (42,43,
126).Rond deRnm (dierenriemtekenvan Roland én Claus)wordteen hele
mythe opgebouwd in verband metde stam van de Ram die Jacques initi-

eert,d.i.totr8m maaktdoorhem tescheren en zijn bovenlip tebesnijden.
Overigens is de Ram ook een symboolvan Christusd,waardoor Jacques'

offereen vrijkopenvan schuldwordt.
Om œ n taalwerkstuk te evalueren kan men een inwendig en een uitwendig

criterium hanteren (gewoonlijk spreektmen vanvorm en inhoud,tweewegenshunvaagheid onbruikbaretermen):dematewaarineentekstcoherent
isen de matewaarin een tekstandere teksten vernieuwt.

Schc mteiseen complex gestructureerderoman,waarbijde drie niveaus
id erop hun manierbijdragen tothetbegrip van hetgeheel.Toch isde
constructienietoveraleven hecht.Ik weesalop de stijlbreuken die de
gesprekken van debisschop in de bewustzijnsroman vormen.Personages
a1sdebisschop,de consulen de directeur-generaalpassen nietin hetpsy-

chologisch patroon van deanderepersonages.Descèneswaarin zijvoorkomen zijn parodischeoprispingen van een barok verteller.Aan de stam
van de Ram iste weinig concrete gestalte gegeven om de slachtofferrolvan
Jacquesenigszinsreëelte maken in hetkadervan hetverhaal.H etverband

metdepassievan Christusisooknogalartificieelaangebracht(Jacques=
Ram = Christus).

Deauteurheeftgetrachtdecoherentievan zijn tekstteverstevigendoorhet
herhalen van scènes,karakteriseringen,woorden.Som sisdatverhaaltech-

nisch verantwoord,zoalswanneerhijRoland detailsvan Daisy op Sonja
laatoverplaatsen @etliMje:15-67,de navel:112-130,andere keren
wordtditprocH éenigszinsbevreemdend toegepast,zoalswanneereen hele

scène vermomd terugkeertop een andertijdstip van hetverhaal(17-71).
Ditvoorbeeld staatnietalleen;personageskrijgen hetzelfdeuitzicht:Chico
heeftdeFu-M anchusnoren hetkroeshaarvan Daisy'sminnaar, Pier(134136,189),hetwemeltvanwoudgroenepyjnma's(29,78,84,80 en venetiaansespiegels(44,48,67,98,155)in hetboek,tweeverschillende heren
lezenSkgnal(175,188),enz..
Wiehetrealismenogaltijdhettnecplusultra'vanderomanvindt,za1deze
eigenaardighd en a1smystificerendefantasietjesdoodveaen.lkzou ervervreemdingseffecten in willen zien diede aandachtvestigen op hetessentieel
irreële,fictievevan e1k literairtaalbouwsel.
4 Cfr.F.Cabrol,Dictlonnaîre d'archéologie chrétîenne etde liturgie, t.11,1,Paris,
1910,s.v.Bélier.
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BijdeanzysehebikSchk mtealtegenanderetekstenen teksttypesgesitueerd.Zo wordthetdetecuvegenre er alsverteltym in gebruikt,maartege-

lijk overstegendoorhetteparodiëren.DitisniethetgevalvoordeprocH és
van de bewustzijnsroman.Deconventies van dittypisch burgerlijk genre
(metzijn tpersonages',zijn <psychologie',zijn <problematiek')worden door
de vervreem dingseffœ ten nietfundamenteel aangetast.Een gewone lezer

merktdiewurschijnlijk nietœns.Deantieke,dechdstelijkeen defreudiaansem ythen worden gebrllikt,maarnietfundamented in vraag gesteld.

TegenoverClaus'vroegerwerk tenslotteisSchaamteœn zoveelste,zijhet
kunstige,variatie van œ n beperkte them atiek, waarmee noch de auteur

noch zijn personagesschijnen klaartekomen.Roland uitSchnnmteverschiltnietgrondigvan ClaudeuitOmtrentDeedee,VictorDeRijckeluit
De verwondering ofThomas uitEen bruid in de morgen.
De balansV V tnogalnegauef.Schnam te isinderdaad geen m eesterwerk,
alishetin sommigeopzichten intrigerend en duistera1sœ n ding.
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'N ature know sbest'
GeertVerschuuren S.&

Biologen dieoverhun tmoeder'spreken,moeten welerg voorzichug zijn:
aan mod er natuur ontlenen ze hun bestaansrecht.M isschien hebben ze

ook daarom we1zo'n lange periode van <natuurlijkehistorie'nodig gehad
om afstand tekunnen nemen van wathen zo dierbaarwas.M aar sindsdie
volwassenwording heeftm oedernatuurwelveelvan haarm yO sche entourage verloren.

Wanneeraandenatuurhaaraffectieveasm ctenontnomenworden,blijfter
œnfclean',beschrijvend begripover.Denatuurisdanlouterhetgeheelvan
objecten dienietdoormensenhanden gemaaktzijn - in tegenstelling tot
cultuur,hoeweldatonderscheidnietaltijd duidelijktemakenis.Binnendat
brede veld kunnen Zch deelverzamelingen aftekenen,waarop het begrip
natuur eveneensvan toepassing is:hetdomein van levenloze dingen naast

datvan levendedingen)in determen natuur-kundeen natuur-lijkehistorie
vinden we dat betekenisverschilnog terug. ln nog engere zin kan zelfs
binnen de biologie fnature' onderscheiden worden van dnurture',oftewel
aanleg van milieu.In het gewone taalgebruik functioneren natuuren cultuur,levenloze natuur en levende natuur,fnature'en 'nurture'a1s polaire
begripmn.Zijberusten op een soortoerervaring van de mens.H oewelde

wetenschap vaak worsteltmetde grensgebiM en daartussen,aanvaardtzij
hetonderscheid wel;zijaarzeltalleen,waardegrenslijnen getrokken moeten worden.
Hetis dan ook niet verwonderli
jk datvoortdurend natuur en cultuurgCvoelsmatig met elkaar besmetdreigen te worden. Er zi
jn stromingen ge-

weestwaarin aan maatschappijen en culturen biologischewetmatighMen
werdenopgelegd (sociaaldarwinisme).Erisechterook œn diepgewortelde
overtuigingontstaan datdenatuuruitgerustismetcultureleen menselijke
eigenschapm n:denatuurisa1seen moH erdiehetleven aan haarschepse1en verleent;de natuur regeltin haar onfeilbare en vooruitziende almacht
hetverloop van hetleven;laathaarbegaan,wantmoe er natuurweethet
toch beter.Radicaaldoorgd achtheeftdezeopvatting bovendien geleid tot
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œn afwijzen van alleswatcultuur is(naturalisme);wie nietblijftbijde
natuuroftothaarterugkeert,isgekunsteld en gedeform eerd.

Dedriegenoemdestromingen hebben gemeenschappdijkdatzedelevende
natuur œ n geweldig primaat toekennen.Ik denk datelk van de drie zou
kunnen instemmen m etde spreuk:<metde natuur Zs leidsvrouwe isdwa-

linguitgesloten'.Biologenechter,diemoedernatuurwellichtvanmeernabij
kennen,vragen zichafofzijwe1werkelijk allesbeterweet.
Een vreem depedagogiek
Een eerste kennismaking metde biologie zou onsdeindruk kunnen geven
datmod ernatuur- om deze beeldspraak toch maarte hanteren - haar

kinderenbijzondergoH heeftuitgerustenvoorbereid.Cellenzijnop elkaar
ingesteld om tesam en devereistelevensprocessen van œn organism ete ver-

vullen;organismen zijn zo op soortgenoten en andereingesteld datvoortbestaan envoM selvoorzieninggegarandeerd zijn.Demeestebiologen durven zelfszovertegaan datzijaan elkevorm,in-ofuitwendig,een functie
toekennen.

De gdachte aan bijzondere levenskrachten (vitalisme) ligt erg voor de
hand.Diegenen echterdienatuurwetenschappelijkeverklaringenvoordeze
fplanmatigheid'hebben gezocht,zijn uiteindelijk terechtgekomen bijhet
neo-darwM sme.Demeeste biologen bevinden zich daarmomenteel,aange-

zien dieverklaringswijzeop sted sbrd erterrein toepasbaarblijkten niet
metdefeitenin strijd is- hoewelbepaaldevragen nietvoldoendebeantwoord zijn.Hetneo-darwinismeevenwelOntneemtdenatuurveelvan haar
moM erlijke eigenschapm n.
W atbeweerthetdan? Kenmerken van organismen worden in m eerdere of

minderematedoorerfelijkefactoren bepaald.Van bepaaldeeigenschapm n
weten we datvrijnauwkeurig,terwijlerin anderegevallen meerdere factoren ofmilieu-invloedeninhetspelzijn.Doorplotselingeveranderingen in
deedelijkheid zijn erooitontstaan,en ontstaan ernog voortdurend,verschillen in edelijkheid - en dusindirectin eigenschappen.Gegeven œn
bepaald milieu waarin een organisme moet leven,kunnen verschillen in
eigenschappen ook verschillen in overlevingskansen totgevolg hebben.Levende wezens die zich in verhouding tot soortgenoten beter voortplanten,

zullen metde edelijke factoren waarmee zijzo dgunstig'uitgerustwaren,
bijgevolg een grotere bijdrageleveren aan deerfelijke uitrusting van hun
nageslacht.
Ditsoortindividuen bezit een fvoortplantingsvoordeel'.Enkele generaties

laterblijken zijvooroudertezijn van eengroterpercentageindividuen dan
minderaangepastesoorten.Een aanzienlijk deelvanhetedelijkheidsm ten-

895

.Nture knows best'

tied van dezegeneratieisvanhen afkomsti
genbevatduserfelijkefactoren
die het fdeden'in ditmilieu.Uiteraard vormtde mate van aangepasl eid

œn conunuum;nx dae isten kennen tcijfers'toe aan varianten in een
bepaalde eigenschap - alankelijk van hun geneische bijdrage aan het
nageslacht.Zelfsschoonheid en prachtin de natuur hebben œn plaats gevonden in deze verklaring;ze werken doorvorm ofkleuralssignalen voor
soortgenoten ofandere organismen;hoe specifiekerdesir alen,destetrefzekerderdeparing,de vod selvoorziening,de bestuiving enz..En veelm eer

betekentaangepastheid ofdsurvivalofthefittest'eigenlijk niet.
M oedernatuurisin haarontwerp van de toekomstaangewezen op watelke

generatie aan erfelijkemogelijkheden biet.Voorveranderingen daarin is
zealankelijk van mutaties,dievoorzoverweweten onvoorspelbaarzijn.
Hoemaaktzehaarkeuzeuitalternatieven?Deneodarwinistwijsthierbijop
de eisen van hetmilieu;levensvatbaarheid is een abstractbegrip dat niet
van milieuomstandigheden 1oste maken is;watvan voordeelisin hetene

milieu,behoeftdatniettezijn in hetandere.M aarde keuze moetaltijd
vallen op deeerstegeschiktevariatiediezich voordoet.Organismen kunnen
nietfafwachten'totdegeschiktste variatieterbeschikking kom t.De selectie
werkt in op de variatie die zich voordoetnaargelang deze zich voordoet.
Hetevolutionaire1otvan deze nieuwelevensvorm isdan gebonden aan het
verder uitwerken van dat antwoord, hoewel andere antwoorden gezien
milieuveranderingen en m igraties misschien minder fataal of nog beter

zouden zijn geweest.Denatuurisdusnoodgdwongen kortzichtig en gaat
in op momentane eisen;m oedernatuurkan nu eenmaalnietvooruitzien.

Evolutieblijktdusœnmoeizaam procestezijn van dtrialand error'.W eliswaarhebben bepaaldegroepen demogelijkheid verworven mindermilieuafhankelijk te worden - wantook datkan een belangrijk voordeelzijn;
voorbeelden zijn deovergangvan water-naarlandleven,warmbloM igheid
en hersenontwikkeling.M aartoch heeftmoM ernatuur haarkinderen niet
de best denkbare wereld bezorgd,maar een waarin het leven moeizaam

tgeleerd'heeftzich tebewegen.Deevolutieheeftnu eenmaalde tijd om
allesteproberen.Helaasschijntergeen mechanismete bestaan waarmee
denatuurléértvanhaarvergissingen - tenzijin éénvan haarprodukten,
dem ens,wantdeze bezitcultuur.

D enukken vJa m oedernatuur
In tegenstelling tothetLamarckisme- waarvoordewetenschap nog nooit

bewijzenheeftkunnenvinden- ziethetneodarwinismedeevolutiealseen
zeergeleidelijk proces,waarbijkortzichtigheid,compromissen en langdudgetijdsbestekken alsbelangrijkstecomponenten horen.Lamarckismezou-
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den wijdan ook,in hetlichtvanhetvoorgaande,œn sterk cultureelgdmpregnœrde l eorie over de natuur willen noemen.In de cultuur worden
bewust beslissingen genom en,nieuwe riche gen ingeslagen, vergissingen

vrijsnelhersteld.In de natuurishiervan nog nietsgebleken;eerderisde
cultuureenbijzonderrevolutiondreontwikkelingindebiologischeevolutie.
Laten we œn bekend voorbeeld nemen.In de Trom n komen veelvuldig
twee varianten van een blod celeigenschap voor:de normale vo= of de

afwijkende.M ensen dieallœn denormalevorm bezitten,zijngevoeligvoor
m alaria;mensen metalleen deafwijkendevorm lij
den aan ernstigemoei-

lijkhdenindezuurstofvooe ening;daarentegenzijndedragersmetbeide
varianten tegen beide bedreigingen min of meer beschermd.Dat betekent

eigenlijk datje,om goH levensvatbaartezijn inbepaaldetropischegebieden,aan jekinderen m tentieelgevaarlijkeerfelijkheidsfactoren moetoverdragen;zijbetalen deto1voordelevensvatbaarheid van hun ouders.De
natuur weet nu eenmaal nietbeter.
Analogevoorbeelden worden sted s meeraangetroffen in de genetica.Het
gaatonshiervooralom de fidee'die erachter zit.Vanuiteen heelandere
hoek œ n volgend voorbeeld.M eercellige organismen,zoals de mens,heb-

ben degelukkigemogelijkheid ontwikkeldom lichaamsvreemdeorganismen
ofde afscheidingsprodukten ervan als fvreem d'te herkennen.Ditmechanism emoetgunstig genoemd worden,wantm eestalzullen deze organismen

bacteriënofvirussenzijn.Maarhelaasheeftmoedernatuuraanditmechanisme nooitkunnen leren welke vreemdelingen gevaarlijk zijn en welke
geaccepteerd moeten worden.Tijdensdezwangerschap kan ook heteigen
embrm ,datœn fvreemd'Rhesus-antigœn bezit,alsindringeraangevallen

worden.Bijhuidige transplantatiepogingen kan het organisme evenmin
dweten'dat het vreemde orgaan hem allœ n m aar van de ondergang H
rM den.

Eenzelfde tegenstrijdigheid treffen we aan bij het mutatie-verschijnsel.
Dankzijmutatiesisde geweldige veelvormigheid van hetleven mogelijk
geworden;dankzijhun bestaan hebben betere levensprocessen hun kans
gekregen.Denatuur steltons voorde harde keuze:m oeiu am œ n mœhanisme ontwikkelen datmutatiesherstelten daarmœ nieuwe levensm rspectieven afsluit;ôf het ambivalente karakter van m utaties en daa= ee het

risicovan nauwelijkslevensvatbarenakomelingen aanvaarden.M oedernatuurkan hetook niethelm n;m isschien mensen wél,overenkele dœ ennia.

Decultuurop eken benen
Ongetwijfeld isde menselijkecultuurin haarve- eanlijking én in haar
grenzen metde natuur verbonden.M aarwe mogen nooitvergeten datde
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natuurhaarbasisvindtin erfelijkheidsoverdracht,terwijlde cultuurzich
bd ient van overdracht via traditie en leren. Cultuur onderscheidt zich
evenzeervan natuuralshetlamarckism evan hetneoda- inism e.Deconsequentiehiervan isdatculturele ontwikkelingen,de veranderingen van cul-

turen,relatiestussen mensen enz.,uiteindelijk nietdoorbiologische wetmatighd en gereguleerd worden,m aardoormenselij
kebeslissingen.
Deeugenetio,dieop grond van onze kennisvan deerfelijkheid (cultuur)
debiologischegesteldheid vanhetnageslacht(natuur)zoveelmogelijk wi1
sturen,moetdusgoedbeseffendatzijzelfbeslisthoebiologischeprincipes
toegepastzullenwordenbijdeverwezenlijkingvaneentoekomstigegeneratie.Devraagin hoeverreeendergelijkeaanpakethischverantwoord is,zou
eenapartebehandeling vereisen;maarin ditverband moetopgemerktwor-

den dattingrijmn'een wezenlijk bestanddeelisvan menselijkecultuur
maartevensdatcultuurnaastdedoelstellingvanbiolo/scheadaptatieook
andere doelstellingen moethanteren,waarbijvooruitzien vereistis,maar
evenzeer humane en ethische stellingname.
Vroeger beslistede natuur- in een bepaalde zin min ofmeer willekeurig
wie zou leven en sterven.In œ n evolutiestadium dat uitgerust is met
cultuur,beslistin toenemendem atedemenswiezalleven en sterven.Toen

de insuline-injœtie uitgevonden was,besliste de mens dat suikerzieken
mochtenleven- allednatuurlijke'pretentiesten spijt.Alsdelezerhetmet
onze opvattingen eensis,maghi
jditnieta1sdreigendedegeneratiebestempelen,zoals vaak in populaire literatuur gM aan wordt.H etmilieu van de
suikerziekebevatnu œ nmaalook de factor 'insuline-spuit'.Biologisch betekentditdatde suikerzieke œn (kunstmatig)verhoogd aandeel aan het

edelijk potentieelvan latere generaties za1bijdragen;hijisper definitie
beteraangepast.De cultuurvulde aan,daarwaarde natuurfaalde.
De vraag welke eigenschapm n binnen de mensheid gunstig genoemd moe-

tenworden,isdusvanuitdebiologiemoeilijktebeantwoorden- denatuur
verteltons erweinig over;bovendien weetde natuur niet allesbeter.Het
enigedatwe uitdeevolutievan dieren menskunnen leren isdatongesm -

cialiseerdheid grotere vrijheid ten aanzien van milieuveranderingen biM t;
dateen zo grootmogelijkediversiteitin varianten van eigenschappen de
m tentiële variatie binnen de mensheid verhoogt;en datde grote vri
jheid
van partnerkeuze deze potentiële variatie actualiseert en in stand houdt.

Dankzijhaarcultuurmogelijkheden isde mensheid hiertoein staat:ongespecialiseerdheid wordt doorculturele vindingen gecom m nseerd;variatie-

rijkdom kan metmedischevoorzieningen in standgehouden worden;partnerkeuze staatonderinvloed van sociale opvattingen daaroveren van com-

muëcatiemogelijkhd en.
Eugenetica moetzich niette snellaten leiden doorzogenaamdebiologische
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termen zs<verbetering'of idegeneratie'.Vœlalspelen dan niet-biologische

ideeën mee.Bovendien isde biologie nauwelijksin staat te voorspellen
welke eigenschapm n de m eeste overlevingswaarde bezitten.Hetneodarwi-

nismewerktmetevolutieverklaringen die letterlijk achterafplaatsvinden;
achterafblijktpaswelkevarianten dehoogsteoverlevingswaardebezaten.
Hetisechteronmogelijkvooraftevoorspellenwelkeeigenschappenofcombinatieservan datzullen zijnin degeldendeofkomendemilieu-omstandigheden.Ook de natuurheeftzich daarop vaak verkeken.M isschien staatde

cultuuronstoevelemogelijkheden omn tehoudenentekiezen voorhumane oplossingen.

M oederheep tochhetIaatstewoord
Bovenstaandegedachten geven onsallerminsteen vrijbriefvooreen ongebonden toekom stbeleid.Cultuura1soverdrachtsysteem vankennisen kunde
isde vervolmaking van een genetisch overdrachtsysteem;traditiebid tmo-

gelijkhd en diede erfelijkheid nietkent;heteerstesysteem iseen verder
geëvolueerd levensverschijnseldanhettwee e.Maarhoewelcultuurnieuwe
mogelijkheden biedten eigen principeskent,iszijnietvolledig onafhankelijkvandenatuur,maarvormteennieuw stadium inhaarevolutieproces.
M etanderewoorden:voorhetontwikkelen van onzebiologische- datis:

edelijke én culturele - mogelijkheden mogen wijbepaalde levens- en
milieuvoorwaarden nietnegeren.Levende wezenszijn nu eenmaalaangeWezen OP voedingsstoffen die hen via bepaalde voM selketens bereiken.
Gebruikte stoffen oftewelafvalprodukten moeten weer een kringloop on-

dergaan om opnieuw a1sorganische stoffen bruikbaarte zijn.E1k levend
wezen - welkeduizelingwekkendehoogten hetook bereiktheeft- blijft
voorlopig een knooppuntvan relaties metandere organismen.

Cultuurmoetde mensenerzijdszichtgeven op meervrijheid ten aanzien
vanerfelijkeprM estinatie,<struggleforlife',rassuperioriteitenzogenaamde
biologischedegeneratie;anderzijdskanalleen decultuur,endusopvoMing,
hem doordringenvanzijnuiteindelijkverworteldzijnindezeaarde,metdit
water en deze lucht.Evolutie van de m ensheid rust niet meer allœ n op

dnatuurlijke'selectie,maarevenzeerop menselijkebeslissingen.
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Devrijheid voorbij?
Skinners'Beyond Freedom and D ignity'
Jacques Claes

Beyond freedom = J dignity van B.F.Skinnerlheeftveelmeer deining
doen ontstaan dan hetverdient.Toch ishetboek de moeite van hetoverdenken waard:hetis œ n uitdagend symptoom van de rd ucerende denkhouding waarm ee de W esterse mensvan onze generatie allerwegen geconfronteerd wordt.

M etpsychologie heeftdeze bestseller eigenlijk nietveelmeer van doen.
Toch isde auteurnog altijd professorin de psycholo#e in Harvard;hij
vormtdaarbijna een instituuten een monumentapart.Burrhus Frd eric
Skinnerwerd in 1904 geboren te Susquehanna,Pennsylvania,alszoon van

een advocaatenvan een artistiek aangelegdemoeder.lnzijnSketch foran
Autobiographyschrijfthijdathijopgevoedwerdineerbid voorGod,voor
depolitieen vooriwatdemensen zullen denken'.Daarin zalhijwe1niet
allœn zijngeweest,alzalnietiedereen,zoalshij,zichverheugeninhetbezit
van een grootmoederdie hem regelmatig de gloeiende kolen in de kachel
lietzien om hem goed in te prenten watdehelwelwas.Van groterbelang

om Skinnerscarrièretebegrijpenismisschien'tfeitdathijalskleinejongen
aloverhetsoortbrein en handen beschikte om allerleim echanische tuigen
in elkaarte steken:zelfsturendewagens,automatische pistolen en zelfseen
soortstoomkanon <waarmee (
hij)stukjesaardappelen en wortelen overde

daken van de buren (kon)schieten'.Na,zoalselke rechtgeaarde Amerikaan,zijn middelbare studiesgekoppeld te hebben aan de meestuiteenlom ndejobs,gaathijin 1922naarHamilton College(Clinton,N.Y.)om
Engelstestuderen.Daarschijnthijeen rebelgeweesttezijn,een ro1diein

zijnlatertheoretisch werk nietmeerzo makkelijk mogelijk schijnt.Na het
behalen van zijn graad besluithijschrijverteworden,een van de meest
rampzaligebeslissingen diehijooitheeftgenomen,zegthijzelf.Ervolgen
enkele donkerejaren in Greenwich Village,bijzoverre dathijzich rijp
voeltvoor de psychiater.De eigenlijke rd en voordie mislukking moet
evenwelniette ver worden gezocht:<Ik mislukte alsschrijver,omdatik
1 B.F.Skinner,Beyond Freedom and Dfgnf@,Knopf,New York, 1971;Jonathan
Cape,London, 1972.
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nietsbelangrijkstevertellenhad'.Waarschij/ijkvindtSkinnersprofetische
roeping Mer haaroorsprong.

Hijherinned zichnamelijkdathijZchinzijnjeugdveelm etdieren heeft
beziggehouden.Hijwasaltijd erggdntrigeerd geweestdoor het optreden
van afgerichte duiven op kermissen.W aargeniale ideeën al nietgeboren

worden!BovendienkrijgthijinhettijdschriftDialœn paarartikelen onder
ogen van Bertrand Russell over John BroadusW atson, professor in de
psychologie aan de John HopkinsUniversiteitte Baltimore en een van de

vadersvan hetbehaviorisme.W atson,die zijn inzichten reedspubliceerde
vanaf1913 (Behavior.an introduction to comparaivepsychology,1913;
PsychologyJr/- thestandpointJJabehaviorist,1919),verwied internationale bekendheid door een m edM eling op het internationaalcongres voor

psychologiein 1921.Hijwasdemandiedeœnvoudvangeesten misschien
demod opbrachtom a1s<psycholoog'deconclusiete trekken uiteen lange
traditie van Angelsaksisch empirismeen Kantiaansrationalisme.waarin de
realiteitvan de psyche verschrom peld was tot œ n puur formele aangele-

genheid.Zijnvoorgangers,diegeprobeerdhadden een nieuwe,van defilosofie bevrijde psychologie op te bouwen - Ribot,Fechner,W undt- ,
haddenvolgenshem maarhalfwerk gedaan;zelfzettehijvrolijk delaatste
stap:psychologiezou zich voortaan nog alleen bezighouden m etobserveerbare gd ragingen.Een zielkunde zonder ziel.

Zijn interessevoordieren en deinvloed van W atson brengen Skinnerop
hetideeom psychologie tegaan studeren;in deherfstvan 1928 laathij
zichinschrijveninHarvard.Vanmeetafaan schijntdepsychologieSkinner
te conditioneren.De rebelvan vroeger gaatspartaanse gewoonten ontwik-

kelen.dIk gingnooitnaarfilm oftoneel,ontmoettepraktisch nooitmeisjes,
en1asnietsandersdan psychologieen fysiologie.Tijdensmijn tweedejaar
kochtik een piano;maarook hiergold tucht:ik speeldealleen m aarfuga's
van Bach'.

lnhetspoorvan W atson interesseerthijzich vooralvoortbehavioralengineering':hijzetexm rimenten op touw om hetgedragvan dieren teobserverenen vooralom datgedrag tebdnvloeden.Zijn grotevoorloperhierin
wasnatuurlijkPavlov(Nobelprijs1904voorfysiologie),maardichterbij1ag
hetwerk van een van dewegbereidersvan hetbehaviorisme, E.n orndike.
Deze wasde eerste om hetge rag en vooralde uitgelokte verandering in

hetgedrag(tlearning')vandieren striktexperimenteeltebestuderen.In zijn
fproblem-boxes'ging Thorndikena hoe dieren erin slaagden hun gedrag te

wijzigen,aanteprlea aan 'n nieuwe,moeilijkesituatie.Zijn conclusiewas,
dateen handeling die totœn gunstig resultaatleidde,automatisch versterkt
werd.Het innervatiepatroon van een daad die tot succes leidt, bevordert

zichzelf;ongeveerzoalswaterdateen uitwegzoekt,vanzelfzijn eigen bM -
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dinggraaften uitdiept.W aterdoetdatzonderdatiemand eraan denkthet

eenbewustzijntoeteschrijven.Netzoheeftefficiëntgdragvan levende
wezensgeenbewustzijn nodig.InfeiteneemtThorndikealdusa1smechanisme voorhetleren hetDarwiniaanse principe aan van de evolutieve na-

tuurlijkeselectie:zoalshetmeestaangepastedierautomatisch deoverhand
krijgtoverminderaangepastedieren,zo krijgthetmeestaangepastegedragsantwoord even automatisch de overhand overminder aangepaste gedragsantwoorden.

Op dezelfdewijzegaatSkinnernuin zijn tproblem boxes'(denu alom bekendeSkinner-boxes)onderzoekenhoehijhetgedragvandieren - vooral
van duiven (deduiven vandekermissen uitzijn jeugd)- kan veranderen
en conditioneren doorhetaldan nietsuccesvolte maken;m .a.w.doorbe-

paaldegM ragingen meteen beloing tehonoreren,probeerthijzeteversterken:<to reinforcewith areinforcerin ordertogetreidorcement'.Hij
gaat zgn.tcontingencies of reidorcement'creëren,d.w.z.omstandigheden
waarondereen bepaald elementvan verwachtofuitgeloktgedrag versterkt

wordtofbeloondten eindeherhalingvandatgd ragteverkrijgen.Hijleert
bijvoorbeeld duiven in achtvo= rondtrippelen.ln zijn autobiografie beschrijfthijzijn eerste successen:$Ik observeerdehongerigeduifnauwlettend (deduifmôetnatuurlijk hongerhebben,datisweleen voo- aarde).
Zo gauw zijzich ook maareven in derichtingvandewijzersvaneen horlogewendt,wordtzijonmiddellijk beloond.Nadatzijheteten heeftopgepikt,probeertzijdadelijkopnieuw.Danwachtikopeenietwatforserewending en dversterk'opnieuw.Binnen de twee à drie minuten breng ik elke
duifertoe œ n vollH ige cirkelte maken.Daarna <versterk'ik alleen wan-

neerzijzichindeandererichtingwendt.Danwachtiktotzijbeidedoeten
versterk ik haaropnieuw en opieuw,totde wendingen een soortvan drill

worden.Binnen detien à vijftien minuten isdeduifin staateen perfecte
achttebeschrijven'.Datza1we1kloppen,datwisten waarschijnlijk dedierentemmersallertijden allang.
Voordierengedragmoetjegeenverklaringvan antropomodischeaard zoekena1sjevoortkanmeteen <eenvoudig'mechanischmodelvanverklaring.
Skinnerpastdit<economisch'principevanLloyd Morgan(1852-193@ niet
alleen toeop dieren,maarzetluchlartigdestap naarhetmenselijk gd rag.
Zonderéén ernstig bewijs- heefteen profeetdatnodig?- doethijœn
extram latiediealeven ruim a1sgemakkelijk is.Degehele menselijke gedragingisteverklaren op grond van hetmodelwaarm eemen een duifertoe

brengtachtjestemaken.Tweehonderdkurkdroge,briljant-abstractebladzijden lang voltrektSkinnerdeze redenering:hetresultaatis één van de
meestophefmakend genoemdeAmerikaanse publikatiesin hetdomein van
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depsycholo#e:Beyondfreedom and dignity.Laten wijhetœnsvannaderbijbekijken.
EenvanSkinnerszwartstevijandenisdefliteratureoffredom anddignity'.
W athijdaaronderpreciesverstaat,wordtnergensverklaard,zoalsoverigensveelanderedruk gebruiktetermen in ditboek.Alwatmaar enigszins

allusiedudttemaken op ietswatdemensvan binnenuitberoert,blijktte
behoren totdieIteratuurvan vrijheid en waardigheid'.Van detragd ies
van Sofoclestotdem anifesten van de Dolle M ina's:hetisallemaaléén m t
nat.Giftig natoverigens,wanthetlostin gœ n enkelopzichtde problem a-

tiek van delijdendemensop.Integendeel.Op p.6 worden deGrieken al
onderhandengenomen.Veeldank zijnwijzenietverschuldigd.Indebiologieendefysio zaten zijree sop eenfoutsm ordoordegd ragingen van
de dingen te willen verklaren op grond van doelstellingen;men denke aan
de causaeen delocusnaturalisvan Aristoteles.M aarhierwasde foutnog

tamelijk gemakkelijk teherstellen;hetgœn dan ookin Renaissanceen Barok,weliswaar metœ n kleine twintig eeuwen vertraging,gebeurd is.Het

resultaatvandiebevrijdingwasdemodeoewetenschap.M aarveelgrondigerhebbendeGrieken gefaald indewetenschap vanhetmenselijk gM rag.
Ookhierwerkten zijmetideeënvan een iM erlijk centrum en van finaliteit.
Endatisblijkbaarveelmoeilijkertecorrigeren;nogaltijdhebl nwijerons
nietvan 1oskunnen maken.Nog altijd zitten wijmetonze finnerlijkheid',
m etonze Tfeelings',zegtSkinner.Hetwoord stamtuitde oude stalvan de
empirische filosofie en draagthelemaal de lucht van de termen fidO 'en

<sensation'bijiemand alsLocke.Daarmoeten wevan af.W atwe nodig
hebben,iseen technologisch-wetenschappelijkebenaderingvan hetmenselijk gM rag.fWhatweneH isa technologyofbehavior'.
ln een poging van would-be filosofie van hetlaagste allooibetoogtSkinner

datwijnu toch nietmeergelovendatonsgM ragdoorœn soortinwendige
daimon (hoeweldieindepsychoanalysehethoofd weeropsteekt)ofdoor
andereabstracteen onzichtbareprincipeswordtverklaard.Enzijntaalanalyse isaleven oppewlakkigz.HetEngels,zegthij,bevatheelveelt
mentalistische'woorden in verband methetgM rag.W anneermen de ge ragingen

van objectenbeschrijft,gebruiktmen ook gemakkelijk te= en dieautonomie,zelfs finalisme SuR ereren.$De zon gaatop',<de sterren komen op'.
Datis nietzo erg,omdatid erœn hetbeeld doorzieten dejuistefysische

parafrasein zijnhoofdheeft.Ergerisechterdatwijinverband methet
menselijk gd ragwoorden alsTgeest'en fidee'blijven gebmiken,omdatwij
daarde beeldwaarde nietvan doorzen en er geen exacte, wetenschappel
ijke,technologische omschrijvingvoorhebben.<Geest'isœhterslechtsœn
2 Nietalleendaarop overigenswerd hijheftigaangevallendoorniemand minderdan
Noam Chomsky,in TheNew York ReWew ofBooks,DKember30, 1971.
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verklarende fictie,een fidee'is gewoon een voorgestelde anticipatie van

gdrag.Verklaren doenzijniets.Menselijkgdragwordtalleenverklaard,
geregeld en beheerstdoordedcontingenciesofreinforcement',doordeuiter-

lijkeomstandighH en diehetgd ragpositiefofnegatieftversterken'.
VanzelfkomtSkinneraldusterechtbijbeloningen straf.De traditionele
maatschappij en de tliterature of freedom and dignity'willen de mens
deugdzaam houden op een vrije wijze,d.w.z.van binnenuit.Om demens
daarbijtehelm n,moetœhtervoortdurend een beroep worden gd aan op
straf.Datbetekentechterhetfaillietvan tfred om and dignity',omdatstral

juistdewaremoraliteitverpulvert.Detraditionelemaatschappijhoudtdus
ietsin stand waarzijprincipieeltegen gekantisenvemietigtaldusdefundamentenwaaropzijzichzelfwilgronden,n1.devrijheidendewaardigheid.
De maatschappijgebruikthetsysteem van de treinforcer',vooralvan de
negatievetreinforcer',opœ n inconsequenteen bovendien vaak frustrerende
**
WIJZC.
Datisnatuurlijkjuist,élsstrafallœn maarœn externefactorvan negatieve
versterking is,œ n element dat door een fcontroller' aangebracht wordt

en automatisch zijn selœterendewerkingheeft.Skinnerisblijkbaar nooit
ophetideegekomendatdeeerstevorm van strafeigenlijkzelfbestraffingis
en datde straf die door de gem eenschap opgelegd wordt,œn vorm van
erkenning ofbekrachtiging van die zelfbestraffing is,waardoor hetschuldige en zich schuldig voelende individu opnieuw in de morele orde en de

gemœnschap komt.Vanuitzijn observatie van duiven isSkinnererblijkbaar nooittoe gekom en œ n onderscheid te m aken tussen ware schuld en

warestraf,diein deeersteplaatszelfbestraffing is,enerzijds,en anderzijds
de sanctie diehetnietstellen van bepaaldedoorde gem œnschap gewenste

daden moeilijk maakt.Hetdreigen metstraffen doethetindividu allœn
m aarm eer energie investeren in hetzoeken naar middelen om de straf te

omzeilen,zegtSkinner.Datisjuistalsmen hetoverdetweedesoortvan
strafheeft;de eerste soortvan straf is onomzeilbaar.
G n anderinconveniëntvan de strafisvolgensSkinnerdatdem ensen hun

leven zo gaan inrichten datzijvanzelfgeen strafbare daden meer stellen.
Devraag is echter,ofm ensen die hun leven zo inrichten,datdoen omdat

zijeenbepaaldestijl,œn bepaald gehaltevan leven willen ofallœn maar
om geen straftekrijgen.Oppervlakkiggezienkunnen detweeaspiratiesop
elkaarlijken,maarinfeitezijnzijzeerverschzend.Hetarchetypevan die
situatieisvolgensSkinner,die gœ n lastheeftvan vlugge generaliseringen,
hetkloosterleven.Daarmee is dan ook weer die levensmotivatie,die eeuwenlang allerhande mensen gdnspireerd heeft,verklaard.

Hetbedenkelijkstevan dehelezaak isechter,datSkinnerin feite van de
hele samenlevingœn tklooster'* 1maken,zoalshijdatdan verstaat.Zijn
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ideaalis,metbehulp van de tbehavioral science'een wereld op te zetten

waarin demensen automatisch god zijn.Ofbeter:automatisch juisthandelen.<Theproblem isto induce peoplenotto be good butto behavewell'

(p.67).God zijnisietswaarjenietsoverkuntzeggen;allœnzichgoeden
juistgedragen isœn reële aangelegenheid waariederbijgebaatis.En je
kûnt mensen leren automatisch tgoed' te handelen door m iddel van de
nodige tcontingencies of reinforcem ent'. De wereld gœ n dansfeest meer

(meteventueeleenstrafom hetnietaltebonttemaken),maareenkooster
zonderinspiratie;en watisergerdan dat? Dan moeten de freinforcem ents'
w aelzo m s
itiefmogelijk zijn.Lieverbelonen dan straffen.Jeleerteen duif

beterachtjestrippelen doorze te belonen wanneerze de juiste richting
opgaat,dan doorzete straffen wanneer ze verkeerd gaat.

Positief <versterken'isnatuurlijk nietaltijd mogelijk.DatnoemtSkinner
een vorm van <permissiveness'waarhijbangvoorblijkttezijn.Allestraffenafschaffenisdechaosbinnenhalen.Hetkomteropaan<zoveelmogelijk'
positiefteversterkenenâ1sstrafnodigis,dan moetjemeeruitgaanvandingendanvanpersonen.TotdezeconclusiekomtSkinneromdathijnietinziet
datde allereerste straf in feite van hetschuldige individu zelf komt,dat
slechtsin devoorhem vitalerelatiemetdem edemensterug kan keren door

eenobjectiveringvandestrafuitdehand van demd emensteaanvaarden.
Hetideeom destrafnietvanmensen,maarvandingen,vanomstandilden
telatenuitgaan,haaltSkinnernaarzijneigenzeggenbijJeln-lacquesRousseau (dieinditsoortgeschriften albijnaeven onvermijdelijkisa1sdeGdeken).In zijn EmîlebetoogtRoussou inderdaad,bangvoorde corrumperenderolvandecontrolerendeandere(degemœnschap),dathetgoH isde
mensmeer afhankelijk te maken van dingen dan van mensen.Hetklnd
leertm eervan dingen dan van mensen.M aarhetisinteressanttebH enken
datRousseau deze dingen schreefop een mom entdatde relaties tussen de

mensen in W est-Europa zich grondig aan hetwijzigen waren.M en denke
bijvoorbeeldaandekwantificeringvan kwalitatieverelatiesdoordeFranse
Revolutie.Inhetzo OP zakelijkheid gestelde A merika is de invloH van
Rousseau overigens sterk aangezetdoordedoor hem gdnspireerde pe agoog John Dewey,die zoveelnadruk legde op de aanwezigheid van dingen
en treallife'inhetklaslokaal.M aaroflerenden meerleren van dingen,van

automatisch werkende freinforcers',dan van mensen,blijfttoch nog altijd
zeer de vraag,een grondvraag ook in de moderne e agoge:de vraag
namelijk ofvruchtbaarlerennietwezenlijk een goM e relatiemetanderen
behoeft.M aarwatwilje:waar de mensin demenszelftussen haakjes
wordtgezet,wordthijhetautomatisch ook indem dagogischerelatie.
Kortom,watSkinnerwil,zijn automatischstraffendedingen ofomstandigheen.Een kind daterop gewezen moetworden dathettijd isom naar
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schooltegaan,hangtvanzijnoudersaf,maarheefthetgeleerdophorloges
ofopanderetijdseigenschappen vandewereld(niet,voegtSkinnereraan
toe,opeentijdsgevoel)tereageren,danhangthetafvandingenendoethet
minderberoep opzijnouders.W ieautoleertrijden,blijfta1sleerlingalankelijk van zijn opleiderzolang hem gezegd moetworden wanneerte remmen,teschakelenenzovoort;komtzijnrijgdragevenwelonderderœhtstreekse controlevan degevolgen van zi
jn rijden,dankanhijdeinstructeur
missen.Zulke voorbeelden maken we1duidelij
k watSkinnerbedoelt,maar
laten zeer vele vragen om n.W aarom worden alti
jd zulkezakelijke voorbeelden aangehaald en metwelk rechtextrapoleertm en vanuitzulkeuiterst
eenvoudige situatiesnaarlevenssituaties? En degrote vraag:waarom ishet
beterafte hangen van dingen dan van m ensen? W atis eraan de :ca# met

demenselijkerelatiesdathetprobleem gesteldennegatiefbeantwoord moet
worden?
Onder de vraag naarde strafligtde vraag naardewaarde:men is slechts
schuldig en verdientin eigen ogen straf,omdatmen bepaalde waarden niet
bereiktheeft.In verband m etde strafreptSkinnerevenwelmetgeen woord
overwaarden.Gd rag heeftalleen ietsm etautomatisch werkende treid or-

cers'temaken,nietsmetwaarden.Toch voeltSkinnerblijkbaaraan,dat
hetcentralevraagstuk van hetmenselijk gd rag dewaarden zijn en tracht
hijineenapart,centraalgeplaatsthoofdstuk metditgegevenin hetreinete
komen.Op zijn maniernatuurlijk.
Dehelevraagis,waarom bepaalde dreidorcers'goed zijn en andereniet.
Ofom hetopzijnSkinnerstezeggen:waarom bepaalde dreinforcers'positiefzijnenandereniet.Zekernietomdatzija1sgoH ervaren worden,want
daarmeezittenwijweerin hetdrijfzand van defeelings.Destudievan de
valuesisvoorSkinnereen wetenschap dievrijdichtbijdebiologie en de
fysica staat.Zoalsdeze wetenschapm n op een meetbare wijze bepaalde
kenm erken van dingen onderzoeken,zo ondea oeken de <behavioralsciences', eveneensop een meet
barewijze,depositiefofnegatieffversterkende'

kracht van dingen en omstandigheden. E1k element dat ge rag positief

blijktteversterken,iseenwaarde.
Skinnerbeseftblijkbaarweldathijhiermeeeen uiterstgesloten spelspeelt
en dathijallevertrouwdeconcepten (ook hetbegrip <waarde')zonderverderebewijsvoeringherdefinieertinhetreferentiekadervanzijneigente= inologie.Alle begrippen worden ondereen of andere vorm herleid tot het
sleutelbegrip freinforcement'.H iermee staatof valthethele systeern. ()n1

dierd en stelthijtoch ooknogdevraag:waarom versterken bepaaldedingen positiefen anderenegatief?H etantwoord isconsequent, wanthetkom t
uitdezelfdehoek die deinspiratie voorhetgehele werk oplevert:Darwin.

Delaatstegrondwaarom ietsversterkt,isdathetbijdraagttotsurvival.Het
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isdeeeuwige,bijnaNewtoniaansewetvan e1k gedrag,dathetzich blindelings,zonderwaardebeleving vanhetzich gedragende subjed,laatversterken tot <survival'.GH ragingen selecteren zich blindelings totinstandhou-

dingvandegH rager.Zozouhettenminstemoeten zijn.M aarerzijnbiijkbaarnog altijd hœ1veelverstorende (waarschijMijk alte menselijke)factoren;zoveel,datSkinnerjuistdaarom eenboek* 1schrijvenovereen (nog
onbestaande)wetenschap diealsdoelheeftdegemœnschapzoteschikken
datdenatuurlijkefreinforcers'feillooshungang kuM en gaan.Ook bijzijn
waardenleer kom tweer een stuk taalfilosofie te pas.Taalis gewoon het
verbaliseren,hetreproduceren van deversterkendeinvlod dievan dedingen zelfuitgaat.M etanderewoorden,de dingen versterken allang en auto-

matisch in positieve ofnegatieve zin,voordatzijgoed of slechtworden
genoemd.Dingen goH noemen kan erbijkomen;hetisabsoluutnietwezenlijk.De gedachte dathetbesefvan god en kwaad md e rijptin het
menselijk-gemœnschappelijk besefdatgroeitin de taal,is voor Skinner
waarschijnlijkonbegrijmlijk.
Nietallœ n detaaliseen fepifenoman',ook dem oraalin de conventionele
zin.Lang voordatde norm gevestigd wasen uitgesproken,vielen mensen

diegenen aan diehen bestalen (p.114).Stelen werd van meetafaan automatisch negatief versterktdoorhetfeit datde diefagressiefwerd behan-

deld.Daarna ismen stelen dan verkeerdgaan noemen (ditisœn verbale
negatievetreinforcer')enop gronddaarvanwerd stelen danbestraft(negatiefversterkt),zelfsdoormensen die zelfnietbestolen waren.Abstracter
nog,buiten elke concrete diefstalom ,gaatm en dan algemeen stellen:<ste-

1en isniettoegelaten'.Hetvijfdegebod,daterdoorSkinneruitdrukkelijk
bijgesleeptwordt,isgewoon een bovennatuurlijke parafrase van de oorspronkelijke,automatische (negatieve) versterking.M etmoraalheeftdit
allesnietsmeerte maken:hetautomatisch verband tussen hetvermijden
vanstelenenhetvermijdenvan strafverschiltinnietsvanhetevenautomatisch werkendeverband tussen hetvermijden van koffie'savondsen het
ve= ijden van slapeloosheid.
M onterrM ucerend,gaatSkinnerinzijnhoofdstukoverwaarden,nataalen
moraal,ook degodsdiensttelijf.Godsdienstisgewoon fa spœialform of
government',datdgoH 'en <kwaad'de namen geeftvan fvroom 'en Tzondig'.H etiseen gebied waar de tcontingencies ofreinforcement'onder een
bepaalde gd aante gearrangeerd worden door specialisten die zich vernuftig bH ienen van cerem onies,rituelen en mythen.Zodatm etbehulp van de
forse bezem van de automatische <reinforcements'ook met de godsdienst
schoon scMp wordtgemaakt.Reductionistisch vakwerk in e1k geval.

Skinnerheefterinfeitenooitovergdachtom zijnideeëninderealiteitom
te zetten.W athijwe1gedaan heeft,is een boek schrijven over zulk een
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ideaal gewaande gemeenschap, W dden Fwo,verschenen in 19483. Het
bevatœn blauwdruk voor zo'n gemœ nschap Onderde Vorm Van een con-

frontatie tussen twee figuren:enerzijdsBurris,œn professormettraditionele,tijdenszijn jeugd verworven ide&n overvrijheid,waardigheid en democratie; anderzijds Frazier, een antidemocratische schepper van een
gecontroleerdemaatschappij,wiensinzichten stroken metSkinnerslaboratoriumbevindingen.Beiden vormen detwee aspecten van Skinnerspersoon-

lijkheid.Burriswalgtaanvankelijkvan Fraziersgeplandeengecontroleerde
maatschappij,maareindigtmetberusting enenthousiasme.Hijstuurteen
telegram naarzijn rector:(M y dearpresidentMittelbach,you may take
yourstupid university'.Maarvijfentwintig jaarlaterisSkinnerzelfnog
sted sprofin Harvard.

Walden Two heeftanderzijds toch iets reëels gdnspireerd'
.de stichting
'Twin Oaks'in de heuvelsvan Piedmont,Virginia,waar duidelijk een
poging wordtgd aan om Skinnerswetten van dsocialengineering'in leven

om tezetten.<Laborcredits',een ingewikkeld systeem van gelijkewerkverdelingenhonorering,volstrekteafwezigheid van titelseneerbewijzen,verbod van privé-eigendom,en vooraleen volkomen ban op tnegative speœh'
ofagressiefgd rag worden hieraangewend a1spositieve freinforcers'.Verdergœn tabak,geen alcohol,geen drugs,geen televisie.Deze laatste wordt
vooralgeweerd om zich schoon te houden van de Am erikaanse middle-

classwaarden:hoogniveau vanconsumptie,gestroomlijndeenkosmetische
standaarden van schoonheid,mannelijk ove- icht,geweld en de suggestie
datleven œn constante toestand van opwinding en lrillmoetzijn.OndanksditallesheeftdTwin Oaks'zijn problemen,ongeveerdezelfdea1sde
bekendeutopischeprojectenin hetlge-eeuwseAmerika,van deNew Harmony aan de W abash rivier,Indiana,tot Brook Farm in M assachusetts:
problemen van financiële aard,problemen ook van psychologische aard,

vooraldoordatdegenen die zich hetvurigstinzetten ook a1szodanig erkend

willenworden.lndeloopvanverlM enjaarwisselde70% van depopulatie.
Overigensis erin de stichting geen plaatsvoorkinderen;hetisvolgens de
leden beter geen kinderen te introduceren vôérhetgedrag van de volwassenen helemaalgeconditioneerd is.Andersworden,zoals Rousseau alzei,
de kinderen toch maargecorrumpeerd.
In de laatste twee hoofdstukken geeftSkinnerzi
jn sm thetische visie op
mensen cultuur.En altijd weerworden dezelfde ingrH iënten opge iend.
Een cultuur isslechtseen vergroting van de experimentele ruim te van een
Skinnerbox,m .a.w.een steltcontingenciesofreinforcement',een stelautomatisch controlerende,d.i.in een of andere zin versterkende om standig3 Ik had graag eens onderzocht of W alden Fw/ enig reëelverband heeftmet Van

Eeden'sT
W alden'.Maarik heb echtdetijd nietgehad.
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hd en die het gedrag van de m ens blindelings correctdoen verlom n.In

dezegigantischem #ngtotautomatischwerkendezelfcontrolegaatdemens
nietteloor,wanthetisdem enszelfdie de hele fsetofcontingencies'con-

strueert.W atechterwelverloren gaat,zijn dezogenaamderev teiten fvrijheid en waardigheid';maar daarschootm en toch nietsm ee op.

InW dden Fw/ beschrijftSkinnerZchzelfa1seenverscheurdman:Frazier
haalthettenslotteOP Burris.M aar een kwarteeuw later is de verscheurd-

heidnogaltijdnietgeweken.DelaboratoriumheldSkinnerisœnduplicaat
van Rousso u.M aarin plaatsvan deslechte samenleving te verlaten,zoals

Rousseau doet,zetSkinner- daarvoorishijeen Amerikaan - zich aan
hetwerk om van de samenleving ietsbevorderends te maken.
In de schering van Skinnersromantisme zitechter nog een andere inslag

ve- even:Skinneriseigenlijk een angstig man.TW aarden'kunnenvolgens
hem hetgM ragvandemensnietin dejuistebaanhouden,maaranderzijds
kan demenshetzondertbaan'nietrooien.En voorbandeloosheid isSkin-

neruiterstbducht;datisdechaos,heteinde.Zijndroom gaatdaarom in
derichtingvaneenallesomvattende,nietteontwijken,maarooknietfrustrerendecontrole,waardoorgedrag zich autom atisch aanpast.In ditopzicht
kan men depsycholoog Skinnerde absolute tegenvoeterheten van de filo-

soofM arcuse,in wiensmaatschappijvisie hetmagischewoord niettcontrole'is,maar<absolutevrijheid totstedsnieuwemogelijkhMen'.Social
engineerSkinneren vrijheidsfilosoofM arcusezijn tweeromantici,gescheiden dooreen verschillende droom overdezelfde utopie.

Pasrechtbedenkelijk wordthetwanneerSkinnermetoplossingen voorde
dag komt.De man bezitnamelijk hetgeheim van een wetenschappeli
jk
m essianisme datomgekeerd evenrd i
g ismetwathijaan wetenschappelijk

materiaaltebieden heeft.Heelzijn maatschappijbœld steuntop delemen
voeten van zijn experimenten metgerdnforceerd duivenge rag.M aar,nog
afgezien van devraag ofdestap gewettigd isvan dierengedrag naarm ense-

lijk gH rag,ishetzeerdevraagofmen zomaarzondermeerkan overstappen van hetgd rag van een duifin deSkinnerboxnaarhetgewonedoen en
laten van een duif.Toen dehonden van Pavlov in 1924 ten gevolgevan een
overstrpming geëvacueerd moesten worden,waren ze in hun nieuwe,niet-

experimentele situatie hun geconditioneerde resexen voor geruime tijd
kwijt4.Dein hetexperimenttotmechanismengereduceerdehonden waren
blijkbaarweerhonden geworden.
Skinners wetenschappelijke pretentie steuntuitsluitend op vooruitzichten
dienog in genen delegerealiseerd zijn.Natuurlijk,alsin een maatschappij
4 J.H.Van den Berg,Psychologîe en theologische antropologle,1952,p.16.Ook E.
Straus,Von Sinn der Sînne,Berlin,1935.
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bepaalde om standigheden veranderen,zullen ook een aantal mensen hun
gedragingen veranderen.Alle wetgevers kennen dit recept allang.W eten-

schappdijk,metnamestatistisch,kan berekend worden welkewaarschijnliju eid erbestaatdateennieuwefactorineen situaiehetgedragvan mensen zalwijzgen.M aarhetligtbuitenhetbereik van dewetenschap tevoorsm llenhoeinœngewijzigdesituatiemetterdaaddoorindividuxofygereageerd zalworden.Dedistinctie tussen probabiliteiten individuelefeitelijkheid in hetzich voltrekken van menselijk gedrag zou onderpsychologen
toch allang a1sbekend m ogen worden veronderstelds.

FilosofischlektSkinnersschuitaan allekanten.Hetgrofstiszijn postulaat
dehoeksteen van zijn hele systeem - datmenselijk gedrag alleen op
gangkomtdoorvanbuiten komendedreinforcers'.Bovendienbeschouwthij
-

die dreinforcers'a1suniverseel.Nietsisechterzo tmetabletisch'alsprikkels,
zowelin hetbestaan van een individu a1s van een cultuur.Om hetgedrag
van mensen tekunnen veranderen,moetm en overigensweten watmensen
willen;en datisnietzo gemakkelijkf.De stel
ling datœn waardeautoma-

tisch œn waardeisvooriederœn,doordatzijdefysische fsurvival'bevordert,is voor de complexe realiteit van de m oderne mens onuitstaanbaar
simpel.

5 Cfr.bijvoorbeeld J.Nuttin,Lesl@f.
çdu comportementetdelaliberté,in Jy rbuch
/#r Psychologie und Psychotherapie,6e jg.,Heft 1/3,p.119-130 (Festschriftvon
Gebsattel).
6 Cfr.J.L.J.D zmeij,Vangeestelilkegezondheîdszorg naarmaatschappijkritiekl/,in
Streven,februari 1972,pp.465-481.
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Geen nobelprijzen in de m alariabranche
Johan de W it

In 1957werd ereen nijlpaard geschotenin debuurtvan deoorsprong van
deKongo-rivier.Een nieuwsgierige wetenschapsman keek hetbloH na van
hetongelukkigedieren ontdektezo œ n nieuwemalaria-parasiet.Daardoor
werd weer een naam toegevoegd aan de inmiddels almeer dan 150 le en
tellende familie van de ve- ekkervan de m alariaziekte.Gelukkig houden

demeestemzariasoorten zichkieskeurigaanéén bepaddediersoorten zijn
ermaarvierdie de mensheid teisteren.

Datzijnerdanechteralmeerdangenoeg.Degeschiedenisvandemalariaverwekkerbegeleidttamelijk nauwkeurigdegeschiHenisvandemens.Om
m aar m et de oude Egyptenaren te beginnen:deze spraken al 15 eeuwen
v.Chr.van fslœ hte lucht'in samenhang met periodieke koortsen,welke
naam bewaard isgebleven in determ m alaria.DeFranse naam <paludisme'
houdthetverband beter vastm etmoerassige plaatsen die de slechte lucht
voortbrachten.Eerst de 17e eeuw bracht œn goed geneesm iddel,m eegebrachtuitAmerika,en een oude naam,t
jezuïetenpoMer'voorkinine,wijst
nog op een nuttig nevenproduktvan missionerendeactie.Tenslottewerd nu

90jaargeleendeverwekkervanmalariavoorheteerstgezien doorLaveran,een oplettende legerartsin Algerije.Hijontdekte in de rode bloe lichaempjesde bekende kleine ringetjeswaaraan de naam Plasmodia is
gegeven.

Sindsdien ismen aanzienlijk meerover ditmerkwaardigevoervoorbiologenaandeweetgekomen.Demalariaverwekkerkentnamelijk œn bewogen levensloop.Zoalsrups,m p en vlinder,hoe verschillend ook,toch ver-

schijningsvormen zijn van hetzelfdeinsect,zo heeftookdemalariaparasiet
sterk uitœnlom nde fases,waarbijhijbewonerisvan twee totaalverschillende gastheren,een muskieten een vogelof zoogdier.

Latenwebe#nnenbijdebloedzuigendemuskiet.Deparasietenondergaan
inœn macro-en microvorm een rijpingsproces,waarbijbeidevormen versm elten en alsbevruchteeiceldedarmwand van demuskietbinnendringen.

Naenkeledagen totweken komenertalrijkekleinesm rozoieten vrij,waarvan ereen aantalverhuizen naarde speekselklieren van de muskiet.Vanaf
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ditmomentisdemuskietin staat,wanneerhijbloH zuigtvan een bijpassend gewerveld dier,ditmalaria tebezorgen.Nu komtdeparasietin dez.g.
weefselfase:veelalœn levercel,waarin dem alariaverwekkerdch weeraan-

Zenlijk vermeerderten erheelandersuitzietdan in demuskiet.Vandaar
dathettot 1948 gd uurd heeftvoordatm en deze fase heeft vastgesteld;

tochverklaartjuistdezefasevaak waarom antimalariamiddelen somsonvoldoende werken,omdatzemeestalnamelijk alleen de blod fase van de
parasietaangrijm n.
Naongeveereenweekkomenernieuweparasieten vrijuitdelevercelennu
begintdefasewaarbijdemalariaparasieten inhetbloed tevinden zijn.De
parasietbeginteeninvasieinderodebloe lichaampjes,waarinzijeruitzien
alspaarseringetjesmeteen rood steentje.Zegroeien en vermenigvuldigen
zich hierin en heteindresultaatisdathetrode bloedlichaampje opgesoupeerd wordt.Ilaana gaan de parasieten op jacht om een nieuw blod lichaampjeteverschalken.Bijdederde-en vierde-daagsemalariakomter
om dederdeofvierdedag een nieuwelichtingparasieten in hetbloed vrij
en iedere nieuwe cyclus correspondeert m et œ n nieuwe koortstop.Het

hemoglobineuithetrodebloedlichaampje verdwijntniethelemaalspoorloosin destofwisselingvan deparasiet;erblijven een soortslakken over,
hetm alaria-pigm ent dat sommige organen donker kan kleuren. Verder
komen erook macro-en microvormen van deparasietin hetbloH vooren
hetishieruitdat,waM eereen muskietbloed van de patiëntopzuigt,m ala-

ria verderverbreid kan worden.Parasieten komen in hetspijsverteringskanaalvan demuskieten zo kan hetlieveleventjeweervan voorafaan
beginnen.

Deomzwervingen van demalariaparasietvia zijn ongewervelde gastheer,
de muskiet,en degewerveldegasleer,somsdemens.zi
jn nu we1bekend.
Daarm ee isook een belangrijk mi
ddelgegeven om demalaria aan tegrijpen,namelijkdoordemuskieten opte ruim en.De zeerzware epidem ie die
in dezomervan hetoorlogsjaar 1944 rond M onte Cassino heerste,was
tweejaarlatervollH igverdwenen metbehulp vanDDT.M en meendedan
ook indevijftigerjarendatheteindevandemalariaa1smondiaalprobleem
op handen was.Een deskundige stelde voor de malariaparasieten van de
menskunstmatig in vod ingsbodem ste handhaven,omdat men anders de

soortvolledig zou kwijtraken .. Van dezeoptiM stischevisieismen evenwelteruggekomen.Vooreerstbleek DDT minderaanlokkelijk tezijnomdat
de werking uiteraard nietbeperktblijfttotverdelging van die muskieten
diemalaria overbrengen,maareen verdergrijmnde stoornisin denatuur
teweegbrengt.Bovendien bleekdeparasietin staattezijnweerstand teontwikkelen tegen een aantalantimalariamiddelen, hetgeen metnamebleek bij
hetAmerikaanse legerin Vietnam . M alaria werd een <top priority md ical
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problem',waardoor grote bd ragen ter beschikking werden gesteld voor

wetenschappelijk onderzoek.Deoorlog in Viemam werd dusœn belangrijkeimpulsvoorhernieuwdeaanpak van demalaria.
Nu wasmen vooronderzoek vanmalarialangetijd prA usch aangewezen
op am n,œn vrijkostbaardiervooronderzoek.Voortshad men Cen Ongewild proefdiervoormalariaindemenszelf,doordateenti
jdlang veelpsychiatrische patiënten m etmalaria werden behandeld,omdatmen daargoede resltaten van m œnde te zien.M aar de ontdekking van knaagdieren-

malariain 1948in Kongobetekendeœnaanzenlijkevereenvoudigingvoor
hetonderzoek.De twee Belgen Vincke en Lips,die deze nieuwe malariasoortin de bossen diep in Kongo ontdekten,stuurden alspoedig hun parasieten her-en derwaartsoverde wereld,zodatm en in allerleilaboratoria
muia n kon infœ teren met malaria.Zo kon men met F otere aantallen
proefdieren werken,watbi
jbiologischeexperimenten methun grote toe-

valsfactornoodMkelijkis.Nieuwegeneesmiddelenkondenzoingrotereeksen worden uitgeprobeerd.M en kon de behoeften van de malariaparasiet
naarbepaaldevoH ingsstoffen scherperbepalen.Zo ontdekte men datmuizen die op dieetvan uitsluitend m elkpoederwerden gesteld, zich opvallend
goH tegen de Plasmodia konden handhaven.

Geleidelijk aan verschoofdebelangstelling zich van dekenmerken van de
parasietnaardereacties van de gasleerop deparasiet. H oe ishette verklaren datdezelfde parasietin de ene mllizenstm F ote ravages aanricht,

maardatœn anderemuizenstam in staatblijktZch hR1goed teverdd igen,d.mz.immuniteitte ontwikkelen? Veelonderzoekingen zijn immers
erop gerichtvastte stellen op welke manierde weerstand van hetorganism etegen deziekteverwekkerkan worden verhoogd.M ang wasbekend dat
de immuniteit tegen malaria maar moeizmnm tot stand komt. Onder de
negerbevolhng van M rika,waar de mensen talloa m alen metmalaria in

aanraking zijn geweesten voortdurend parasieten in hetbloH hebben,is
een soortsymbioseontstaan.Demensen zijn zelden echtziek van malaria,
maardePlasmodiawordentochin hetblod aangetroffen.Zijkunnen zich
blijkbaarnooitvolleig van deparasietG vrijden:misschien isditdan we1
degarantieendeprijsdiezijbetalen ol athun weerstand œnzekerpeil
behoudt.De Europeaan die in Afrika door de malariamuskiet gestoken
wordt.verdraagtde microörganismen veelmindergoH dan de M rikanen,

dievanjongsafaaninhetlichaam <schermutselingen'onderhouden.Doordatmalariain M rikaaleeuwen lang bestaat,kan m en aannemen datereen
selectie heeft plaats gevonden.waardoor tenslotte alleen de individuen

overbleven diein staatblekenin hunlichaam deindringerop eenlaagpije
tehouden.Voortsheeftmen vastgesteld daterbijveelvan dezeAfrikanen
afwijkendevormen van rodebloe lichaampjesvoorkomen dieeen voorde
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malariamuskietblijkbaarminder goH verteerbare vorm van hem oglobine
bevatten en ook ditwapenthetindividu betertegen de ziekte.
Er is reeds gewezen op DDT en antimalaria-geneesmiddelen voor de be-

strijding van malaria.M eer lichaamsnabijis de methode,de specifieke
weerstand van demenstegen zijn belagerop tevoeren.Totnog toeisdit
nietgelukt.M en zou graag een vaccin vinden zoalsdatzo eclatantgelukt
ism etm kken ofm etde allastigertuberkelbacil.Gezochtwordtnaareen
levensvorm van de parasietdie de mensm aar We1
'nig ofnietziek m aakt,
maarweerstand achterlaat,waardoorhetorganisme hetziekm akend agens
reedskenten zijn verdd igingsmiddelen reM sklaarheeft.Jammergenoeg

kan men bijvoorbeeld met de reeds vermelde nijlpaardenmalaria geen
immuniteitontwikkelen tegen andersoortigem alaria,zoalsmen koepokken
heeftgebruiktom de menstevaccineren tegen de echte pokken.M en kan
de parasieten verzwakken door bestraling of m et geneesmiddelen of ook
doorpassagedoorweefselcultuur,maardeimmunitei
tdieopdiemanierbij
proefdieren bereikt werd,is nog niet van dien aard dat men serieus aan

vaccinatiebijdemenskan gaan denken.
N u is er in de kennis van de opwekking van weerstand tegen vreem de
stoffen in hetalgemeen,dei
mmunologie,delaatstetienjaren veelvooruitgang geboekt.M en kentde gammaglobulinen,eiwitmoleculen die gericht

zijntegen vreemdeindringers,maardaarnaastook levendelichaamscellen,
die zich in een cel-tegen-celreactie te weer stellen tegen belagers en hetis

gebruikelijk beide soorten afweervermogen leerboekachtig te verdelen in
humorale tegenover cellulaire immuniteit.De vroeger zo onbekende lym-

phocyten,witte bloedcellen,trd en uithun anonimiteit te voorschijn en
blijken diverse functiesuitteoefenen in hetimmunogœn vermogen.Talrijkestudiesondersteunen nu eensmeerdehumoraledan weervooralde
cellulaire afweerin hetprocesvan deimmuniteittegen malaria.

Vanrerentedatum iseen zienswijzevolgenswelkedemalariaparasietdikwijlshelemaalgeen immuniteitzou opwekken bijproefdieren,maarintegendeeldieimmuniteitjuistzou onderdrukken.Demerkwaardigheid van
dePlasmodia zou dan zijn datde Zekteverwekkerofeen stofwisselingsproduktervan zich juistzou richten tegen deontplooiingvan deimmunogene krachten van hetzoogdieren dathijdegroeivan cellen diemoeten
leiden tot gam maglobulinen of cel-tegen-celreacties tegenwerkt. Verzwakking van hetimmunogœ n vermogen houdtin dathetlichaam m indergoed
ofnietin staatis vreemde indringersvoldoende a1s vreemd te herkennen,
zodat dus het afweerapparaatonvoldoende in staatvan alarm wordtgCbracht.De malariaparasietzou dan ongestoord kunnen groeien. Vooreen
deelkan ditevenwelook verklaard worden uithetfeitdatde parasietzich

zo spoe ig mogelijk opbergtin een rood blodlichaampje en dusop die
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m anierôôk nietherkend kan worden alsietsvreemdsin hetlichaam datzo

snelmogelijk opgeruimd dientte worden.Hetinteressante van deze gedachtengang isdater aldus zijdelings een lichtwordtgeworpen op een
aspectvan hetkankervraagstuk.Zou namelijk malaria in staat zijn het
immuunverm ogen zelf aan te tasten,dan staatde deur om n voor andere
vreemde bestanddelen zoalsvirussen,die evenœ nsnietalslichaamsvreemd
zouden herkend worden en zich ongestoord zouden kunnen ontwikkelen.
Die virussen zouden tenslotte lichaamscellen in hun m eestinwendige stofwisseling en groei doen derailleren, waarna m eer en meer abnormale
lichaamscellen tenslotte toteen kankergezwel zouden kunnen uitgroeien.
Vooropstellend datdeze genese van kanker bijde mens maar een zeer
ondergeschikte rolspeelt,kan toch nietontkend worden datde thx retische
aspecten ervan hetkadervan een relatiefzeldzame tumor in M rika verre
te bovengaan.

Jaarlijks verschijnt er een stroom van wetenschappelijke artikelen over
malaria.Sommigen hebbenmeerbetrekking opdeziektebijdemenszoals
hetrecente proefschriftvan Lelijveld uitNijmegen,datgaatovermalaria
in Tanzania.Talrijkerzijn de onderzoekingen overexperimentelemalaria
op proefdieren,afkomstig uiteen twintigtal centra in de wereld,zoals in

NMerland bijvoorbeeld deafdelingCyto-HistologieinNijmegen.Hetbleek
nog sted snietmogelijk de diversestudies,diealseen mozaïek uiteenliggen,tot een groter geheelte com bineren.Al is in Nd erland sd ert een

vijftienjaardemalariaalleennogmaaralsimmrtziektebekendendusvan
ondergeschikte betekenis,in Afrika is de ziekte nog op veelplaatsen de

belangrijkstedoodsoorzaak.Erisdusnog werk aan dewinkel.

Politiek O verzicht
Internationaal

Europese Economische Gem eenschap
Hetiseigenlijkdieptreurig,datdehuidigevoorzittervandeEuropeseCommissie,deNederlanderS.Mansholt,gelijkheeft,wanneerhijeen aantalEuropese
socialisten verwijtdatzijvoorde zoveelste keerbezig zijn hetintemationale
karaktervan hetsocialismeteverloochenen doorhetnationaleofhetpartijbelangboven hetEuropesetestellen.MogelijkvindtdeheerMansholtditbij
niet-socialistische politicieen m in ofmeergewone zaak,m aarm ethetoog op

detoekomstvanEuropaisbijdelaatsten dezehoudingnietminderongewenst.
Mansholtdoeldemetzijn uitlating duidelijk op hettegenwoordige standpunt
vandeBritseLabour-leider,Wilson,dieuitzuiverpartij-politiekeoverwegingen
zichhevigverzettegenEngelandstoetredingtotdeEEG,zogenaamdomdathij
dedoorprime-ministerHeath verkregenvoorwaarden afwijst,inwerkelijkheid
echteromdathijin politiektroebelwaterwi1vissen.Vanbegin afaanverzette
een aantallabourleden,w.o.de plaatsvervangend partijleiderJenkins,zich
tegen dezeopportunistischehouding,maarzijblevenWilsonin zoverretrouw,
datzijeenopenlijkebreukmethem vermeden,behalveinnovember,toenzijbij
destemm ingoverhetprincipevan detoetredingvan Engeland H eath steunden.

De openlijkebreuk tussen beide politicikwam in april,toen Wilson na eerst
tegenhethoudenvan een referendum overdetoetredingtezijn geweest,plotseling van standpunt veranderde en decreteerde,dat Labour een voorstel van
enkele conservatieve leden van het parlement om een referendllm over de
kwestie te houden zou steunen,om datW ilson verwachtte dat,in gevalditvoor-

stelaangenomen zou worden,Heath gedwongen zou zijn verkiezingen uitte
schrijvenopeenvoordeconservatievenongelukkigogenblik.Ditopportunisme
wasJenkinsc.s.teveelenzijbrakenopenlijk metWilson doorhun partijfunctiesneerteleggen ena1s<backbenchers'inhetparlementhunvolledigevrijheid
van handelen tehernemen.Datdeze houdingJenkinsmogelijk dekansom ooit
deleidingbinnen departijtekrijgen ontneemt,blijkthijminderbelangrijk te
vinden en geefthem rechtop een plaatsin een serie Engelse Profiles ofCou-

rage!Deprijzenswaardigerebellievan Jenkinsc.s.bezorgdeHeath een ruime
meerderheidvan50stemmenbijeenpogingvanzijntory-tegenstandersom alsnog bovenbedoeld referendum afte dwingen.
De niet-socialistischepoliticusdie zich in verband m etEuropa schuldig m aakt
aan het zoeken van eigenbelang,is de Franse presidentPom pidou. H et door
hem uitgeschreven referendum over de toetreding van de vier nieuwe leden
totde Europese Gemeenschap w asnietbedoeld om dem ening van hetFranse

volk te peilen overhetnieuwe Europa.Hijwildehetzijn afwijking van de

916

Politiek Overzicht

G aulle'santi-Engelse m l
itiek laten goedkeuren en zo zijn Gaullistischecritici
de m ond snoeren door ietstebewi
jzenwaarvanpraktischiedereen alovertuigd

was.Hijhoopteopeenmassaalja'om zostraksinoktobersterkertestaanop
deeersteEuropesetopconferentievan deTien om deFranse eisom de leiding

tekn'
jgen krachtbijtezetten en tenslottehoopte hijdeoppositietegen zijn
regeringtesplijten.Inhetlaatsteishijgeslaagd;decommunisten stemden d
nee'
en de socialisten onthielden zich van stemming;dit meningsverschil za1het
straksweermoeilijkermaken om een eenheidsfronttegen dehuidigeregering
tevormen.Zijnanderedoelbereiktehijniet;op 23 aprilbleefbijna40% van
de kiezersthuisen van de 60% stemmerswasnog eens 1/3 tegen toetreding,

zodatPompidou eigenlijk slechtseen 40% van dekiesgerechtigden achterzich
kreeg.En ditisgeen beste uitgangspositie om straks de leiding in hetnieuwe
Europavoorzich op te eisen.

D uitse Bondsrepubliek
Depositievan dehuidigeregeringBru dtisreedslang ergwankel.Zijn Ostpolitikwordtfe1bestreden doordeCDU/CSU,omdatzijvrezen,datdeverdragen m etM oskou enW arschau voo- itlopen op een definitiefvredesverdrag,

waardoorde kansop een eenheid van Duitsland verkleind zou worden;zijn
economisch program isvoorhetgrootste gedeelte in podefeuille gebleven,de

werkeloosheidgroterendeinflatienijpendergeworden.Dezelaatsteontwikkelingen leverden Brandtdeernstigekritiek opvan een aantaljongeren,dieer
onlangstoeleiddedatinMiinchenmeerlinks-georiënteerdejongerendeleiding
in de afdeling van de SPD aldaar in handen kregen,hetgeen mogelijk een
splitsingindepartijzou hebben betekend a1sbeidegroepen ernietvan overtuigd waren geweest dat de enige die hiew an voordeelzou hebben,hun aarts-

vijand,deCSU'erStrauss,zouzijn.Overigensdoetzich een dergelijkmeningsverschiltussendejongereendeouderegardeook voorindemetdeSPD verbonden liberale FDP.

Brandtheeftenigetijd gehoopt,datzijn situatiezouverbeteren dooreen gunstige uitslag van de landdagverkiezingen in de deelstaat Baden-W iirttem berg;
zouden de SPD en de FD P hiersnm en de meerderheid behalen,dan zou de

Bondsraadom gaan enwasaannemingvandeOostverdragen zeerwaarschijnlijk.Deverkiezingen leverden echtereen duidelijke meerderheid op voor de
CD U ,die daaruitdem oed putte vooreen directe aanvalop de Bondsregering.
Daardeoppositietoch ook weernietdirectdeverdragen m etM oskou en W ar-

schauwi1ve- erpen- zijwillendeverbeterendebetrekkingenmetdeOostlanden nietin gevaarbrengen en zich nietgeheelvervreemden van de W esteuro-

peseen Amerikaansekringen dieontspanningwensen - maakten zijgebruik
van hetin de constim tievastgelegde rechtvan hetindienen van een constx ctieve motie van wantrouwen in de regering.Een unicum in de parlem entaire

geschiedenisvanhetland,waardoorhetmogelijk zouwordendatbijnageruisloos Brandtzou vervangen worden doorBarzelvan de CDU ;de m otie spreekt
n.l.nietalleen een aR euringuitoverdezittenderegering,m aarverzoekttevens
de presidentdeleidervan deoppositie,i.c.Barzel,totkanselierte benoem en.
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D aareen stemm ingoverdezem otiegeheim is,zou hetvoorregeringsafvalligen

gemakkelijkerzijn tegen Brandttestemmen;delaatstemaaktehethen echter
weermoeilijk doorzijn fractie te verplichten nietaan de stemming deelte
nem en.D e m etspanning tegem oetgeziene uitslag w as,datde m otie niet de
vereiste absolute meerderheid van 249 stemm en behaalde,m aar slechts 247.
G rote opluchting in deregeringskringen en elders!
Langduurde dehoera-stem m ing niet.N og geen dag laterstaakten de stem m en
overde regeringsbegroting,hetgeen betekendedatdezeverworpen wasen zo is

deJongeDuitsedemocratiein een patstellingterechtgekomen,waaruitzijzich
slechtsuiterstmoeilijk zalkunnen bevrijden.
Brandtprobeertnu alsnogtoteen akkoord tekom en m etde oppositie doorhet
opstellen van een verklaring waarin de voornaam ste bezwaren van de CD U /
CSU worden weggeruim d.N ietten onrechte zietdeze echterweinig heilin een

dergelijke eenzijdige verklaring en verlangtzij,datdeze ook door Moskou
ondertekend m oetworden;Barzelen Strausskunnen weten datdaarnietheel

veelkansop is.Menblijfthetechternogindierichtingzoeken enheeftdaarom dedebattenoverdeOostverdragen,diebegn naeizouden worden gehouden,verdaagd.Erzou nuuiteindelijk een compromisgevonden zijn en op 10
m eibeginthetdebat.Over de afloop hoortm en optim istische geluiden.

ZouBrandtgeenmeerderheidkrijgen,danzou eenoplossinggevondenkunnen
worden innieuweverkiezingen,maarhetlijkterop,datallepartijenhierbang
voorzijn.DeCDU blijktin deuitslagvan Baden-W iirttembergtoch nietzo'
n
duidelijkeaanwijzingvoorwinstin hethelelandtezien,terwijldezelfdeuitslagvoorBrandten dezijnen weereenvoldœ ndewaarschuwingbevat,datde
teeenzijdigeaandachtvoordebuitenlandsepolitiek- dieoverigensdoorde
meerderheid we1onderschreven wordt- hem kan opbreken.
En dit allesbetekent:gevaarvoor de democratie in Bonn;gevaarvoor dever-

houdingvan deBondsrepubliek metdeOostelijkelanden;gevaarvoordeverbeteringvan desituatierondBerlijn;gevaarvoordeontspanninginEuropaen
voor de Europese veiligheidsconferentie en tenslotte gevaar voorde verhouding
tussen de Verenigde Staten en Rusland.

Vietnam
D elaatste verhouding istoch alverslechterddoordeontwikkelingenin Vietnam .

Terwijlin Parijsdebesprekingen zich voortslepen ofbetergezegd geen stap
verderkom en,gingen de Verenigde Staten steedsverder methetterugtrekken
van grondtroepen uitditland en werd de doorpresidentN ixon zo hoog geprezen vietnamisering van de oorlog voortgezet. H et slagen van ditvietnnmiseringsproces zou echterbewezen m oeten worden en hetwasteve- achten, dat
H anoiOP een voorhaargeschiktogenblik een poging zou doen om weervaste

voetinhetZuiden tekrijgen.MenvreesdevooreenaanvalrondhetBoeddhistisch nieuwjaar- cf.hetTet-offensiefvan 1968- maarmoestwachten tot
rond Pasen.Hanoibeoogde metditoffensief allereerstte bewijzen, dat de
Zuidvietnam esetroepen niettegen delegersvan generaalG iapwaren opgewas-

sen.Op dezemanierbrachtmen deregeringin Saigon in grotemoeilijkheden
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en zetteNixon metzijn gepraatoverhetsuccesvan de vietnamisering voor
schut.Ditallesgebeurdeop een vxrNixon erg ongelukkig tijdstip,n.1.een
halfjaarvoordepresidentsverkiezingen;hijmoestnueenantwoordvinden en
kon slechtzijn herhaalde beloften over terugtrekking van de grondtroepen
herroepen;ookheefthijtevaak gezegdnietdeeersteAmerikaansepresident
tewillenwordendieeenoorlogverliest,enhijmeentnu deoplossingtehebben
gevonden in uitbreiding van de Am erikaanse zee-en luchtm achtin Vietnam .

Isditdeverminderingwaarmeehijde kiezersprobeerde te winnen?Tevens
hervatte hijde bombardementen op Noord-vietnam onderhetmotief,dat
H anoizekere afspraken van 1968 - op grond waarvan Jou son een einde
aan debombardem enten had gem aakt- geschonden had,vergetend datH anoi
deze fafspraken'nooithad aanvaard.

DitbesluitvanNixon schijntnietdeinstemmingtehebben gehadvanvelevan
zijnadviseurs;afgezienvanhetfeitdatdebombardementen tijdensdeperiode
Johnson betrekkelijk weinig effecthaddenop deaanvalskrachtvan deNoordvietnamezeneneigenlijk a1senigresultaatopleverden datJohnson beslootafte
zienvaneentweedeambtstermijn,vreesdenzijookdathierdoorhettopgesprek
metMoskou in meiin gevaarwerd gebracht.Nixon isechterblijkbaarvan
m ening,dater M oskou erg veelaan gelegen istotbetere verstandhouding m et

Washington tekomen en hijhooptzelfsdeSovjet-unie,die devoornanmste
wapenleveranciervan N oord-v ietnam is,ertoe overte halen druk op H anoi

uitteoefenen en zo eindelijk totsuccesvolleonderhandelingen tekomen.Het
isechtereen vraag ofM oskou hiertoein staatis,gezien hetsterke onafhanke-

lijkheidsgevoelin Hanoien hetfeitdatditoffensiefjuistbegonnen isom te
voorkomen datbeidegroten straksin M oskou afspraken m aken overhetIndoChinese subcontinent buiten H anoiom .
Inderdaad reageerde M oskou niet alte fel,m aar de geheim e reis van K issinger

naardeSovjet-unie- hetwasnazijn verdwijning naarPekingl ixonsreis
voorbereiden)en Parijsl ietnambesprekingen)dederdekeerdathijdepersmensen misleiddeen hijheefterinmiddelsalweereen clandestienereisnaar
Parijsopzitten - za1we1noodzakelijk zijn geweestom een heleboelophelderingen teverschaffen.Intussen heeftN ixon de escalatie alweerverder opge-

voerddoorpersoonlijkin een redevoeringvoorhetAmerikaansevolkdeblokkade- dezeterm gebruiktehijnatuurlijk niet- van deNoordvietnnmese
havensaftekondigen om zo de- Russische- wapenaanvoertestoppen.D it
kan zeergrote gevolgen hebben;van hetnietdoorgaan van N ixonsbezoek tot
een directe confrontatie tussen beide m ogendheden.

Ook Pekingreageerdetotnu toerustig;natuurlijk veroordeeldehetde bombardem enten - op de blokkade w as er nog geen reactie - , m aar Peking is
hetook nieteensm etdehuidigem eerconventionele oorlogvoering van H anoi.
Hethandelthierm ee tegen hetadviesvan Peking in om eerstgrotere steun te

krijgen onderdeZuidvietnamesebevolking,terwijlPekingook lievernietziet
datH anoimetRussische steun een overwinning behaalt.D itzou n.1.niet alleen

in strijdzijn metdeMaoïstischeleervan devolksoorlog,maarook deinvloed
vandeSovjet-unieinZuid-oost-Aziëaanzienlijkversterken,eeninvloeddiena
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dem etRussischehulp behaaldeIndiaseoverwinning opPakistan toch alzoveel
groterwasgeworden en nogverderisuitgegroeid doorde succesvolle pogingen
van M oskou om nu de verstandhouding tussen beide V oorindische staten te
verbeteren.
10 -5 -'72
J.Oom es

België
Geeapolitiek is ookpolitiek
Eenpolitiekoverzichtkannatuurlijkvolstaanmethetopsommenvan eenreeks
gebeurtenissen.Maardatisnietonzebedoeling.Wijwillen depolitiek benadereninzijnbeslissingsmomentenen vanuitdevraagofdaarin dewi1aanwezig is
demaatschappijbewustin een bepaalderichtingteoriënteren.Nublijkenjuist
ditsoortbeslissingen steedsm inderin deopenbaarheid tetreden.Alsdattoch
gebeurt,kan men de vraag stellen of er inderdaad een bewuste oriëntatie aanwezig is.Alshetnietgebeurt,wi1datnietzeggen datergeen beslissingen worden genom en.M aar dan weethetpubliek niet wie ze neemt en wat ze inhou-

den,danzijnzedusooknietvatbaarvoorkritiek,nochvooraltematiefformuleringen.M .a.w.geen beleid isook een beleid,geen politiek isook een politiek,
geen ideologie is ook een ideologie.

Rondditthemahebbenwegepraatmetenkelemensendiegespecialiseerdzijn
op een bepaald deelterrein.Onze vraag luidde:welke isdefeiteli
jkepolitiek
wanneerergeen politiek wordtgevoerd?H etonderwerp leek zo boeiend,dat
we verkiezen iets dieper in te gaan op enkele aspecten,liever dan te trachten

zo volledigmogelijken dusonvermijdelijkoppervlakkigertezijn.In ditnumm er worden een gedeelte van het econom isch en het gezondheidsbeleid besproken.W e hopen laterhetzelfdethem a op andereterreinen uitte werken.

Inflatiepolitiek
Een kritiek dieveelvuldig wordtgeuitt.o.
v.hetrelanceplan is dathetde inflatie

verderzalstimuleren.Onzeeconomischegroeistijgtveelmindersnel,maarde
prijzenblijven evensnelstijgen.Men vreestdatderelancemaatregelen deprijzen nogsnellerzullen doen stijgen,zodatderesultaten van deversneldegroei
grotendeelstenietzullenwordengedaan.Dezeredeneringgeldtinhetbijzonder
wanneer de reclam e grotendeelsvia de bouwsectorwordtaangepakt,een sector

meteennognmbachtelijkkaraktereneenlageproduktiviteit,zodatdelonen er
haastzekersnellerzullenstijgendandeproduktiviteit,enhetverschildaninde
prijzenwordtverrekend.Deanderesectorenzullendebouwsectorvolgen:loonstijging;minstensdeloonstijgingbovendeproduktiviteitindeprijzenopnemen;
algemeneprijsstijging.Nu isdereële loonstijging gelijk aan denominalemin
deprijsstijging.Heelderedeneringleidtertoedatdewerkelijkestijgingvan de
welvaartslechtsgelijk kan zijn aD destijgingvan deproduktiviteit.Derestis
insatie.
èûu hebben yve de indruk datpolitici,econom isten,vakbondsleiders enz.dit
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procesinfeitea1snormaalbeschouwen.Delonenzijnaandeprijzen gebonden;
in feitezijnook deprijzen aan delonen gekoppeld.Theoretisch kan dieinflatiespiraaleeuwig verdergaan.Om heteven welkelooneiskan betaald worden,

en isook van geen betekenis.Uiteindelijk isde werkelijkevooruitgang toch
slechtsgelijk aan deproduktiviteitsstijging.In depraktijk komenweechterin
moeilijkheden wsnneeronze eigen spiraalsnellerstijgtdan dievan delanden
waam aarweexporteren.Elkeregering iserdan ook om bekom m erd de koers

van deinflatiespiralen ongeveerop gelijkehoogtetehouden.Lonen-en prijzencontrole, werkloosheid, invoer van vreem de arbeidskrachten, m onetaire

maatregelenbehoren tothetarsenaalvan middelen om bijtesturen.Een wijzigingvan deoptiek in heteconomisch beleid zitdaarechternietin.D ieonge-

wijzigdeoptiek houdtnochtansduidelijkeimplicatiesin voorhetkaraktervan
onze sam enleving.Enkele elem enten:

1. Hethele systeem isgerichtop hetdoen stijgen van deproduktie.W elke
produktie,is van geen belang.Zolang de som m aar groter wordt,is allesin
orde.

2. Deenigewerkelijkestijgingvan dewelvaart,n1.dievan deproduktiviteit,
komtrechtstreeksten goede aan de actieven.In hetautomatismevan hetsys-

teem zijndeniet-actievenhetgroteslachtoffervaneeninflatiepolitiek.Denietactievtn,wierinkomen steedshetzelfdeblijft,verarmensnel.Deinkomensdie
gekoppeldzijnaanhetindexcijferstagneren,aangeziendezeverhogingen enkel
de prijsstijgingen opvangen.Een werkelijke verhoging van de inkomens der
niet-actieven vraagttelkenseen uitdrukkelijkepolitieke beslissing,waarbijde
actieven eroverakkoord m oeten gaan een steedsgroterdeelvan hun inkom en

via demaatschappelijkezekerheid (verhogingvan plafondsen bijdragevoeten)
of de belastingdruk af te staan.
3. Aangezien in de huidige opvatting welvaartuitsluitend voortkom t uit de

stijgingvan deproduktie,gaan alleproducenten erover akkoord datzijzich
daarvoor in de eerste plaatsm oeten inzetten.H et feitdatde arbeid doorde

voortdurende rationalisering geleidelijk zijn menselijk aspect verliest,wordt
aanvaard.Alstegenprestatietrachten de vakbopden de dagelijksearbeidsduur
te verkorten en devakantiesteverlengen.De waarschuwing datditniethelpt,

omdatdevrijetijdtochbeleefdwordtvanuitdefrustratiesin deproduktietijd,
wordtin dewind geslagen.

4. Aangezienalleactieven eropuitzijn thun deel'tekrijgenuitdeinkomsten
vandestijgendeproduktie,wordtdeaandachtafgeleidvandeloonverschillen
en deinkomsteA erverdeling.Zo langitdereen bezigismeteenpersoonlijk inhaalm aneuverkan m en hetzo houden.D aardoorworden deverschillen groter,

en daaltdebereidheid om ietsvanzijnindividueeldeelaftestaan voorcollectievebehoeften.
5. In de tertiaire sectorisdeproduktiviteitssti
jging gering en wordtzelfsin

heelwatgevallen zo goed alsonmogelijk geacht.Detediairesectorvertoont
echterduidelijkdetendensom tegroeiennaargelangdewelvaartstijl.Ditstelt
hetprobleem datdeproducentendieeenhoogaangroeicijferhalen,steedsmeer
zullen moeten delen m etde loon-en weddetrekkenden uitde tertiaire sector.

Te verwachten isdan ook een reactievan degenen die denken in econom ische

termen,om detertiairesectorafteremmenwaarditmogelijk is.Ditkanzich
b.v.uiten ineen onderwaarderingvan allevormen van maatschappelijkwerk,
van deopvoeding van hen dienietproduktiefzullen worden,van hetvorm ingswerk,enz..W ellichtontstaatereen soortsystem atische afrem m ing,die begint

bijdeopleidingtotbepaaldeberoepen,dieaan hetsociaalgerichtwetenschappelijkonderzoek demogelijkheidonthoudtzichteontwikkelen,en diedekring
rond m aaktdoorbepaaldedienstverlenende activiteiten tebeletten totleven te
kom en dooreen gebrek aan overheidssubsidies.D itroepthetbeeld op van een

maatschappijdie om haarwelvaartte kunnen verhogen,haarwelzijn moet
inhouden.
6. H etprobleem van onze relatie m etde ontwikkelingslanden wordt onoplos-

baar.Naargelangzeonzeproduktiviteitsstijgingnietkunnenvolgen,wordenze
steedsarm er,zelfsalszem eerproduceren.
M ethetoog op de nadelen van de inflatiepolitiek heeftde Belgische Dienst

voordeOpvoeringvan deProduktiviteitdestijdsvoorgesteldeen gedeeltevan
deresultatenvan deproduktiviteitsstijging rechtstreeksten goedetelaten konlen aan de verbruiker.Zuiverdoorgetrokken houdtdeze idee in datde aanwinstvan de produktie niet besteed zou worden aan de verhoging van de

inkomens,maaraan dedalingvan deprijzen.Globaalkomtditop hetzelfde
neer.M aar...deniet-actievenzouden erevenveelvan genieten a1sdeactieven,
deaandachtzou gevestigdworden op de loonverschillen,devraag zou opgelost

moeten wordenwelkegoederenin prijszullen dalen,menzouevengoedineen
tertiaire sector klmnen werken als in een andere,even goed in een weinig
winstgevende industriesector a1s in een die veelwinsten m aakt,de ontwikkelingslanden zouden ons kunnen inhalen,enz..

Een stap in die richting zou een werkelijke bewuste politieke daad zijn.Het
binnen de perken houden van de inflatiespiraalisdatniet.

Gezondheidsbeleid
In debegroting van hetland (357,8miljard)bedraagthetgeheelvan deuitgaven voorgezondheidszorgongeveer70miljard.Daarvan wordtzowat10%
alnietvoorafuitgegeven en is dusbeschikbaar voor hetvoeren van een beleid.

Hetregeerakkoord van januari1.1.erkentde dringende noodzakelijkheid van
een globalisatie van hetgeheelvan de gezondheidsproblem en.Er staatte lezen

dateen juiste en perstreek gedetailleerde inventaris van de behoeften een
objectieve verdeling tussen de openbare en deprivésector za1bepalen.Dit
vraagternstig wetenschappelijk onderzoek en nationale en regionale overlegorganen.H etm inisterievan Volksgezondheid geeftslechts20mil
joenuitvoor
allerleiwetenschappelijk onderzoek,datvan SocialeVoorzorg0,5miljoen.Te
weinig voor een ernstige aanpak van zo'n behoefteninventaris en voor een
evaluatievan debestaandevoorzieningen.
Een NationaleRaad voorGezondheidsbeleid wordtin hetvooruitzichtgesteld;
regionaalwordtervoorlopig nietsgeorganiseerd.M isschien za1laterde G OM

(GewestelijkeOntwikkelingsMaatschappij)een opdrachtkrijgen,maardedis-
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cussieomtrentopdracht,geldmiddelen en omschrijving van de GOM isnog
maarpasopnieuw opganggekomen endemeningenzijnnogergverdeeld.
Het gecoördineerd beleid datin het vooruitzicht wordt gesteld,veronderstelt
prioriteiten en hetregeerakkoord spreektovereen imperatieve ziekenhuisplanning en een geprogram meerde groeivan de m edische en paramedische beroepen.M aar nietsdaarvan isterug te vinden in hetoptreden van de ministers.
Een aantalconlcten rond de organisatie van de gezondheidszorg gaven de
laatste maanden de regering de kans om oriënterend m ssenbeide te kom en,
doch datisnietgebeurd.

1. De jinanciering van deziekenhuizen.Eriseen tendensom ook in de zie-

kenhuissectoreen zuilensysteem,zoalsdatvan detweegroteonde- ijsnetten,
verderuittebouwen.Totnogtoeblijktuithetoptreden van deregering niet
datzijtegen dezetendensinwi1gaan.IederziekenhuisinBelgiëkrijgteen lip
dagprijsuitbetaaldwaarmeehetin princiep rondmoetkomen.Dezeisophet
ogenbliktelaag(390F.).Ziekenhuizenmeteenbijzonderstatuut,zoalsacademischeziekenhuizen,kuM en een heelwathogereligdagprijsberekenen (b.
v.
* 1.500F.).Adikel9 van de wetop de ziekenhuizen voorzietechterdatziekenhuizen dieboekhoudkundig kunnen aantonen datzijnietrondkomen,een
verhoogdeligdagprijstemgbetaaldkunnenkrijgen (tot2.400in Brussel).Normaalzou diteenuitzonderingmoetenblijven.Maarophetogenblxikvallen al
80% van de ziekenhuizen,waaronder alleopenbare ziekenhuizen,onderde
toepassing van art.9.Degesloten psychiatrische instellingen vallen buiten deze

weten zitten meteen schromelijk geldgebrek.Ook daar stijgen namelijk de
kostenvan personeelen verzorging,om nog niettespreken van deheleomwenteling in de psychiatrische aanpak waar gewoon nog steeds nietsvan terecht

komt.Psychiatrische instellingen doen het bij ons met een ligdagprijs van
gemiddeld 168F.
In hetkadervan deverhoging van de lonen en wedden in de openbare sector

(beloofd na deparlementsontbindingeind vorig jaar)werd doordeopenbare
ziekenhuizen een verhoging van delonen doorgevoerd.ln de privésectorlaten
wedden en lonen meestalte wensen over,wat overeenkom t m ethetzuinige

beheerdatmentraditioneelindeze(caritatieve)sectorterugvindt.Debijkomende discriminatie brachteen aantalinstellingen in moeilijkheden,erwerden
personeelsstakingen aangekondigd,gevolgd dooreen cam pagnevoorverhoging

van deligdagprijsvoordezeziekenhuizen.
Een eerste voorstel van m inister Servais wilde zonder onderscheid aan alle

ziekenhuizen 14% verhoging toekennen zonder dat daar enige controle of

onderzoek aan verbondenwerd.Hetuiteindelijk akkoord voorzietnu een verhogingmet14% mitsboekhoudkundigecontroleachteraf.Eendergelijkemaatregelisechtertotaalontoereikend om deze sectorernstig aan te pakken. Boekhoudkundige controle zoals deze nu gebeurt,heeftgeen eA ele invloed op het
beheervan hetziekenhuis.Erwordtgeen onderzoek ingesteld naar de functie
noch naar de efficiëntie van bestaande instelllgen.

Depsychiatrischeinstellingenkrijgen40F verhogingvan deligdagprijsenvinden diteen aalm oes.
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Aangezien alleen de publieke sectorzich verbond om de personeelskosten te
verhogen en ale psychiatrische instellingen tot de privésector behoren,heeft
menuitgerekend datdezemaatregelvooralheténemachtsblok ten goedekomt.
Dusdoen nu reedsgeruchten derondedatertoegevi
ngenopkomstzijndiehet
evenwichtzullen herstellen.Daarbi
jdenktmenaanvoordelenvoordesocialistische polyklinieken,dievolgens Dr.Delvigne op hetcongresvan de Socialis-

tischeMutualiteitenbewezen hebben datzijeen middelzijn om veelleden bij
te brengen.D eze polyklinieken werken deficitair,m aar ook hier isgeen enkele
gem eenschapscontrole voorzien.
2. H etstatuutvan de geneesheren.Traditioneelvorm en de dokters een m achtige groep,gezien hun m onopoliepositie en de corporatistische geest van hun

organisatie.Dezegroeptoteenmaatschappelijkeinschakelingtebrengen iseen
van de doelstellingen van een modern gezondheidsbeleid.
Hetcontacten overlegorgaan tussen deM utualiteiten en de dokterskomtregel-

matigbijeen in aanwezigheidvaneenministerieelambtenaar.Heelonverwacht
verklaarde m inisterN am êche einde aprildatdeze m edico-m utualistische commissie haar werkzaam heden moeststopzetten.D e reden waseen vaag ongenoegen over de werkzaamheden en hetfeit dat m en ergeen oplossing in zag.

Nu wi1deregering een tijdpraten metde socialepartners,die vlug bereid
gevonden worden om ook hierhun zegtehebben.M aarook ditisgeen oplossing,aangezien hetgesprek metde dokters,dathier toch essentieelis,op die
m anier uitde weg wordtgegaan.D eze aarzelende houding van de m inister
leidttotimmobilisme,zijlaatbestaandeevolutiesverderhlm gang gaan.
3. Hetziekenhuisbeheer.Overeen organisatievan hetziekenhuisbeheerwordt

aljarenlanggepraat.Tweethesissen staan tegenoverelkaar.Deeerstewilhet
m oderne ziekenhuisa1seen echte gem eenschapsdienstin handen zien van een
m ultidisciplinaireraad van beheer,waarin vertegenwoordigersvan allebelanghebbenden plaatsnemen.D e andere thesis,vooralvoorgestaan door de Syndi-

kaleKamervan Dr.Wijnen,ziethetziekenhuisa1seen instrumentten dienste
van het geneeskundig corps.
H etconflictrond de kliniek te Jolim ontwerd de test-case voor dezestri
jd.Het
gaathierom een grootprivéziekenhuis(meerdan 500 bedden)dataangesloten
isbijhetVerbond van de Verpleeginstellingen van Caritas.Sinds een drietal
jaren isereen kleineguerilla aan degangtussen hetVerbond,de M utualiteiten
de dokters.V anuithun financieelsterke posit
iezijndezelaatsten in staatreorganisatie en samenwerking te blokkeren. Zo hebben zi
jonlangs de dokters,
werkzaam in de kliniek,gegroepeerd in een v.z.
w.,waarmee zijproberen de
situatieteforceren.Op deparitairecomm issieziekenhuizen -geneesheren werd
de zaak besproken.Doorde am btenaarvan dem inisterwerd geen stelling genom en.

Zowerdookhiernoggeenbegingemaaktmeteen bewustpolitiek ingrijpenin
de zin van de verklaringen van hetregeerakkoord.
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lForum
D eridders pJa de Graal

een vindingrijk democratisch levenspa-

troon.Of die mutatie volbrachtza1worProf.dr.ir.F.M .M aas,Toekomstmodel den li
jktmijvoorlopig een grote vraag.
voorNatuuren Landschap,een :f/drcgc M aas haaltde uitspraak van depsychotot goed m ilieubeheer, Het W ereldven- loog Berlyne aan,dathetmenselijk zester, Baarn, 1971,126 pp. + 24 i1l., nuwgestel afgestem d is op een matig
J 15,90.
grote toevoer van M euwe indm kken.
N ietalte uitvoerig en toch oveA igend Ook de verwerking van levensindrukken
toontde schrijveraan hoe hetkomtdat toteen Znvol- en niettotontevredende natuurdoordeaspiratiesvan de mens heid stem mend geheel- stelt hoge eionder de wetten der schu rste is geval- sen.H istorisch is hetnog nimmer voorlen.Natuuren heelalzijngeen buiten de gekomen,dat demensom derwille van
mens staande orde meer,maar opgeno- harmonie grote stappen terug deed.Bom en in het proces van verandering dat vendi
en isin onze maatschappijhetinin bevolkingsgroei en techniek manifest zicht in de onderlinge vem evenheid der
is geworden.
verschijnselennogalzoek.Wijondergaan
In een klein land a1s Nederland is om thans de teleurstellingen van het vage
die reden door hetRIVON - Rijksin- optimism e van kortna W ereldoorlog I1.
stituut voor Veldbiologisch Onderzoek De reactienaarmeerorde isin aantocht.
t.b.
v. het Natuurbehoud - een schets M aar orde die en scène wordt gezetom

vervaardigd van debelangrijkstenatuur- gevaren tebestrijden heeftgeen lang 1elijkemilieus.Eenaantalvan dezemilieus ven.Het is dan ook niet zo zeker,dat

wordt bedreigd door wegenbouw en die m eer harmonische m ens, die doorstadsuitbreiding.Dathetnietbeterwordt zi
chtheeftin debetrekkelijkheidvanhet
aangepakt,is voor een belangrijk deel collectieve kuM en, in aantocht is. De
een kwestie van kosten.Hoe groot men roofbouw onttrekt Zch voorlopig nog
zich de groei van het inkomen na de aan hetwaarnemingsvermogen.
oorlog ook voorstelt,zijisbijlangeniet M ary Farm er,Het Gezin,(MensenM e-

toereikend om die verzorging bijziekte, demens),Spectnlm,Utrecht/Antwerpen,
bewoning, onderwijs en culturele ont- 1971,166py.,#9,25.
plooiing te garanderen die volgens de De sodologle is in Engeland a1s aparte

norm van thanswenselijk is.

wetenschap - metde maatschappelijke

Prof.M aasverwachtdatdemensvan de aspiraties van dien - nimmer van de
nabijetoekomsteieren voorzijn geld>1 grond gekomen.Society ligtverweven in
kiezen: zodra hij er achter komt,dat trade,finance,labouren technology.De
deze zaken hem niet zonder m eer kun- studie van M ary Farmer laat zien dat
nen worden toegmvorpen - <we hebben

geleidelijk aan een aantalvan desociodaarrechtop'- zalhijsocialeren ac- logische begrippen worden overgenomen.
tiever worden om metde hem toegeme- Zijbehandelt eerstde algemene vraagten tijd erietsvan temaken.Datvraagt stukken van industrialisatie,verstedelij-

king en verm aterialisering: het gezin is Essaysmeteen nawoord van w .G.w olop Zchzelf komen staan doch daarmee ters,(KritieseBibliotheek)Van Gennep,
tevenslosgekomen van familie en buurt. Amsterdam,1971,172 pp.,J 10,90.
Deburgerij,deszondagsaan dewandel, Helaas is ditnietde totale vertaling van
des maandags op kantoor, des avonds de bundel Power, Politics and People,
voorde buis,en deszaterdagsin dewinoalsdeuitjeversuggereert.Hetiseen
ke1 is kenm erk geworden van de nieu- z
selectie erult,hetgeen erop zou kunnen

we tijd. A-sociale toestanden en grote wijzen datdelinkseNederlanderminder
levensstijlverdwijnen gelijkelijk uit het opname-ve= ogen heeft dan zijn Amegezichtsveld.In hoofdstuk 11geeftM ary
rikaanse collega. Een zekere indruk
Farmeraan datklasseen stand dan minijgtmen overigenswe1van de knlisder geschikte voorstellingen worden om kr
ocht van W right M ills tegen de verhetgezinsgedrag tedetermineren.Sociale t
chtspolitiekte mensheid. D e historie
positie,status,het losjes verschuivende ma
leert,dat de zuchtom collectief aan arrolgedrag,het onvermijdbaar ingescho- beid en zorg te ontsnappen - zodra de
ven worden in school, werk, ontspan- naakte grenzen zichtbaar werden - via
ning en consllmptie (alles op zijn tijd) ietsvan oorlog,misoogstofeconomische
vormen denieuwe entourage.In hetder- crisiswerd ingetoomd.Oorlog isde laatde hoofdstuk en in hetbesluit trachtde
te decennia een wat onwaarschijnlijk
schrijfsteraan tegeven in hoeverre het s
purgeer-middel gebleken, althans op
gezn zichzelftegen die fantasieloze om- mondiaalvlak.Economisch begint ergevingkan wapenen en ofeen jerichte sindshetrapportvan de Club van Rome
gezinspolitiek daartoe nietkan bildragen. over The Lim itsof Growth - enig zicht
Voor haar isdatwatouwe ideaalwaar- te komen op de grenzen van het avon-

bijoudersen kinderen proberen trouw tuur. De wijze waarop deze gegevens
tezijn aan elkaarnognietversleten.Dat echter OpgenorRen worden belooft nOg
behoeft niet te betekenen dat het gezin
zich daarvoor zal isoleren.lets van de
hand-en-span-mentaliteit op de camping
zou kunnen worden m eegenomen wanneer men terugkeert in het woonblok.
Iets van het individueel consumeren of
opvoeden zou opgegeven kunnen worden

niet alle goeds. In Nederland ZiJ
-n ze
door de progressieven - intellectuelen

die vinden datzijdelakensmoeten uitdelen - aangegrepen om deandereelites

voorbesjokkene haasuitte maken.Extramoeilijkheden ontstaan zodra depoitiekeelitemaatschappelijkespanningen
voor gemœnschappelijke speelzalen, l
tracht te exploiteren voor nnacht over
wasruimten,studieznnltjes,ontspannings- anderen.Hoeweldezeelitejaren langde
ruimten e.d..Daartoe m oetmen mete1trom van de vooruitgang heeftgeroerd,
kaarleren Om gaan OP een ietwat ruimer gaatm en er desondanks van uit dathet

vlak dan thansgewoonteis.W aarschijn- stapjeterug onderhaartoezichtgemaakt
lijkza1detoekomstzich afspelenincen- dientte worden.Zo zetde heksenjacht
tra waar eigenheid en gemeenschappe- op die domme rekels van kerk,gevestiglijkheid watsoepelerop elkaarstaan af- de instellingen en bedrijfsleven zich
gesteld.ln zulke levensgemeenschappen

voort.

kan men zelfs denken aan zekere bij- H et protest van de intellectueel tegen

stand van opgeleide pedagogen en cul- machtsconcentratie is oud. ln de 18e
turele werkers.Niet slechts in de sfeer eeuw werden clerusen adelvoorhetgevan goH eren en arbeid m oet het ruil- rechtgedaagd;in de 19e eeuw kreeg de
proca er djn,doch tevens op hetstuk a-sociale ondernemer er voor langs; en
van vrijetijd en diensten.In datlaatste nu is de strijdbijlin de boom van het
vlak zullen mensen gaan ontdekken dat m
ilitair-industriëelcomplex geslagen.De
er veel te winnen valt.H et is te hopen Am erikaanse socioloog W right M ills
dat deze re-socialisering niet een prooi heeftin een grootaantalstudies hetontwordtvan halfprofeten die metsex in de staan van die machten geanalyseerd.
hand doorhetganseland komen.
C.W dghtM ills,M achten M ensen,Tien

aangepakt.(Zie devert.in de Aulavan
zijn SociologicalImagination).Doch in
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Forum

Zjn ThePowerElite(1956)en TheCausesofW orldWarThree(1958)moathij
bij alle knapheid van analyse constateren,datvoor Zjn eigen ideaalgeenmen-

de Katholieke Kerk is veranderd, laat

sen bestonden.Devakbonden leken hem

voor de Joden.

Mj,mgr.J.Oaterreicher,in zijn Inleiding totdeelV Zen o.
a.in de bewoor-

ding van hetgebed op Goede Vrijdag

nauwelijks œn alternatiefvoor de dra- Aan dit laatste dx 1van de Jaarboeken

gersvan hetmilitair-industrieelcomplex. hebben Christenen en Joden samen m ee-

Zijn hoop vesigdeZch op de jonge1- gewerkt.De standpunten zijn verscMltellectuelen; de wat anarchistische men- lend, maar men tracht Mer tenminste
sen m et verbeeldingskracht. Zoals de elkaars standpunten te verstaan.
mannen vanheteersteuuroy Cubaof Na de inleiding van de hoofdredacteur
van dedagen derlaatstevrijheldin Tsje- volgt een vertaling van de Concilietekst
cho-slovakije:deFransesmdentook die van 28 oktober 1965.Een serie Studies
neerschreef:L'imagination prend le pou- neemthetgrootstegedeelte van hetboek

voir(1968).

1. De auteurs hebben blijkbaar œn

Verbeeldingskracht kan echter niet worden om gezet in macht. M en kan ten
deze romm elen wat men * 1aan desleutelsvan de kluis,wu rin hetgeluk wordt

voorkeur voor het getal drie.Zo wordt
H einrich Spaem ann geciteerd,diespreekt
over de drie zonden door christenen in
het verleden begaan to.v.Israël. Voor-

bewaard.Dedjfercombinatie isonvind- eerstdetwijfelaan Godstrouw aan zijn
baar,zoalsde ridders van de graalreeds beloften tegenoverZjn volk.Op detweewisten.
Th.deJong

Verhouding
Christenen en Joden

de plaats de identificatievan Israëlmet:
kruisiging van Jezus,vergetend dat Jezus, M aria, de apostelen en de eerste
christenen allen zelf Joden waren.Hier-

meehanjtsamen dederdezonde:onze
aanmatiglng datwijzelfonschuldig zijn

kklsmen ergenstoteen echtgesprek tus- aan deze krui
siging.Nog belangrijkeris
sen Joden en Christenen komen kan, wellicht het feit dat men dit hele boek
danmoethetwe1in deU.
S.
A.zijn,waar haast a1s één betoog zou kunnen beongeveer 6.000.000 Joden wonen van a1- schouwen voor de blijvende geldigheid
lerlei schakeringen. Geen wonder ook, van het Toude'Testament,dat het hedat juisthier een instituut is opgericht dendaagseJodendom ook meerbezitdan
voor '
Judaeo-christian Studies',m eto.a. deboeken van Venach'voorzijn religi-

een voortreffelijke serie qaarboeken'. euzeinspiratieen wi
jzekerniethetOuDeelIV van deze Jaarboeken kwam uit de Testam ent slechts mogen Zen als

in 1962, maar we moesten wachten tot voorbereiding voor hetnieuwe.Een an1970 totdeelV uitkwxml.DaarvoorZjn derverwaarloosd aspect in de theologie
œhter goede redenen aan te geven.Het is de relatietussen hetland Israëlen het
wasnooitdebedoeling iederjaartever- volk.Een artikelvan m gr.O%terreicher
schijnen,ookalleekheteroyvôôr1964, gaathier heelconcreet op in.Dit betem aar sindsdien is de verklarmg over de kentechterniet,datdeschrijversin dit
Joden van het Vaticaans Concilie uitge- boek zich niet bekommeren om het 1ot
komen en daa= ee is de hele verhou- van de Arabische vluchtelingen. Dit
ding in een ander licht komen te staan. blijkt o.a. uit de afdeling Documents.
Ook het karakter van The Brîdge is er- Wi
j hopen datditwerk door allen in
door bdnvloed.De hoofdredacteur van Nederland en België die belangstellen in
de jaarboeken heeft de nodige energie Israël,staat en volk in de diaspora,zal
besteed om de verklaring erdoortekrij- worden gelea n en bestudeerd.
gen in Rome en hoezeer de houding van J.H.Nota

1 John Oestereicher,ed.,TheBridge,Brothersin Hope,Judaeo-christian Studies,Vol.V.,

Herderand Herder,New York,1970,350pp.,$7,50.
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Binnengekomen boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek ver-e/; worden besproken naarmogel#kheid

GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Barthes,Roland - Mythologies.- Cape,
London,1972,159 pp.,f 2,50.
Borderie, René la - Les images dans la
société etl'éducation.- Casterman,Tournai,1972,160 pp.,BF.90.
Buiten de grenzen.Sociologische opstellen.
- Boom,M e
ppel,1972,365pp-,BF.370.
Burie,J.B.- W onen en woongedrag.Boom,M eppel,1972,228 pp.,BF.298.
Bouwkamp,Roel e.a.- Opvoeden I vor-

elle à l'étranger. - Casterman,Tournai,
1972,152 pp-,BF.90.
LisaHobbs

Liejde en bevriiding
(Anthos)Inden Toren,Baarn,1971,
144 pp.,/9,
75,BF.160.
De ondertitelvan ditboek geeftduidelijk

de inhoud aan:de nieuwevrouw indenieu-

wemaatschappij.In een vurigpleidooibeschrijft de schrijfster deze vrouw a1s 'iemand diestaatop haarmenseli
jke rechten

en die bereid is daarvoor te vechten'.Het
sdelezeralsnelduidelijkdatbi
jdezeommen.- (Proces-M ateriaal)Nelissen,Bloe- i
schrijvingdeschrijfstervoorhaarzelfgeen
mendaal,1972,109 pp.,j9,
75.
tzondering heeftgemaakt.
Buytendqk,Dr.F.J.J.- M ensen dier.- ui
Voor deze stri
methetsympatieke doel
(Au1a), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, worden echterjd
teveel argumenten gebruikt
1972,155 pp.,/4,
50,BF.73,- .
voor de kleine waarheid dat de vrouw ook
Dreyjus-M oreau, Jacqueline - L'impuis- een mens is. Daardoor slaat de overtuisance sexuelle. - Casterman, Tournai, gingskrachtvan redeli
jkeargumentenom in
1972, 156 pp.,BF.90.

d van de jegrepene.De
G audibert,Pierre - A ction culturelle.
.in- hetverbale gewel
schrijfster isteveelbaasin elgen boek.Dit
tégration etlou subversion. - Casterm an, he
eft tot resultaat, dat de lezer, die met
Tournai,1972,144 pp.,BF.90.

efde aan ditboek bejint:meteen zucht
Heinemeqer, < .F. - Sef soci
aal-ecolo- li
jding het beèmdlgt, in de vaste
gisch gezichtspunt.- Boom ,M eppel,1972, van bevri
veronderstelling dat deze papieren ti
jger
26 pp.,BF.62.
H oulman,H enri- Leslangues vivantes.- toch ook maar mens isen datwi1zijn.
Casterman,Tournai,1972,100 pp.,BF.90. G.W ilkens
M aslow,A braham H .- Religie en topervaring.- (M enseli
jkemogelijkheden),Lemniscaat,Rotterdam,1972,111pp.,j12,
50. Proj.Dr.J.H.vandenBerg
M etz,< .- Onnozelleven.- Callenbach,

'sM orgensiagen,'
s middags vissen

Nijkerk,1972,119 pp.,BF.198.

Callenbach,Nijkerk,19712,85pp.,/12,50.

Pousseur, H enri - M usique, sém antique, Bovenstaande titelis genomen uit het 125
société.- Casterman, Tournai, 1972, 152 jaar geleden verschenen Die deutsche ideoPP.,BF.90.
logie van KarlM arx, een tekstwaarin de
Skinner,B.F.- Beyond jreedom and dig- utopie gesitueerd wordtvan een maatschapnity.- Cape,London,1972,225pp.,f 2,25. pij,<waar men kritiek kan hebben op het
Till-D 'Anluis de Bourouill,D r.M r.H .A . et
en zonder ooitjaleryvisser of herder of
H.van - Fr#e abortus nu reeds mogelqk. criticus te worden,Juist zoals ik zin heb'.
Kluwer,Deventer,1972,78 pp.,j5,90. W at voor Marx nog utopie was, is voor
Valabrègue,Cathérine- L'éducation sexu- Van den Berg,de bekende schrijver en
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hoogleraaruitLeiden,werkelijkheid gewor- Vanouds heeftde psycho-analyse zich met
storingen in de psyche van de enkeling beden in onzehuidigemaatschappij.

Ho
eVandenBerjdenktoverenwathi
jin ziggehouden.Sindskortkomtdaareen toeonzemaatschappilziet,komtnaarvoren in

nemendeaandachtbijvoorhetverbandtus-

dezeschdsin een aantalkarakteristieke fo- sen de psycMsche gesteldheid van de enketo's en tekeningen met commentaar. Van lingmetdie van degroep waarvan hij1id is,
den Berg geeft een lezing met lichtbeelden vooralmetbetrekking tot de processen in

overeenmaatschappijwaarin demensver- de onderlinje relatiesvan hetgezin.Het
deelten heerstmetzijn technisch kunnen, kan zelfs zln dat een psychisch gestoord
maarinnerlijkverdeeldwordten onmachtig gezinslid nietgezond kan worden zolang het
is.Een verscheurdewereld,een uitqebloei- leven in hetgezin diepgaand gestoord blijft
de vrucht van de industriële revolutle.Een en hetgezin behoefteblijfthebben aan bv.
wereld en een toekomst waarin M arx zin
kon zien,maarwaarin nu de technicus,die

een zondebok,een m achteloosgem aaktzor-

genkind om een andere ondraaglijke

elke letter kan syellen maareen zin niet groepsspanning te kunnen opvangen.Van-

overziet,zich bevmdtnaastde consumptie- daar de juiste titel:hetgezin a1spatiënt,
mens,die geen pap meer kan zeggen,tege- metdezeerheldere,beschrijvende ondertilijk metde kinderen die vrijaf nemen en tel: Oorsprong,aard en therapie van con-

spijbelen van delessen van eenmaatschappij waarvoor men veel moet leren, maar
waarbi
jmen nietswijzerwordt.
Scherp waarnemend,in een voortreffelijke
stijlgeeftVan denBerg dezecultuurschets,
waarvandelezermetgenotin zijnvrijetijd
kan consum eren.
Een opmerking dientgemaaktnaar aanlei-

flicten in huwelijk en gezin...
Naeen korte,noodzakelijketheoretische1leiding in het psycho-analytisch standpunt

geeftdeze studie duidelijke en uitvoerige

voorbeelden van probleemgezinnen metspecifieke groepsneurosen.
Nog waardevoller wordt dit boek doordat

deschrijverduideli
jk aanjeeftwelke gezindingvandezeschets.Ditplatenboek eindilt nen en welke therapeuten ln aanmerking ko-

met een foto van monniken in lofzang bi
l- men voor een gezinstherapie en wanneel
een,waarbijzich een jongeman hetft ge- gezinstherapie kan mislukken.
schaard fmet gestreepte trui, zonder das, De heldere stijl,de vele praktijkvoorbeelzonder hemd, met een baard en met de den en de toegankelijkheid,ook voorniet-

langeharen van zijn orde'.<Om hetgeheel professionele lezers,zijn de kwaliteiten die
aanvaardbaar te maken', zo schrijft Van terecht a1s aanbeveling op de achterflap
den Berg.'W antdan mag dittafereelnog', zi
jn aangegeven.
in de kloosters, a1s dat nog mag en men

G .W ilkens

n
og niet vri
jaf heeft jenomen door de
deurçdievooralnaarbulten en nog nauwelijksnaar blnnen isopengedaan'.

<De eenvoudigste oplossing,hetherstelvan
de Regel,met,1etwel,de poortopen naar
binnen, za1 het laatst worden gevonden',

M .A .sechehaye

Dagboek van een schizojreen

Lemniscaat,Rotterdam,1971,120 pp.,

j12,50.

voorspeltVan den Berg.Oydelaatsteblad- Debeschrijvingvan eenschizofreneyatiënt
zi
jde logzang en jeugd biJelkaar.SGeloof dooreen psychiater,zijn interpretatle van
mi
j,hetiséén zaak'.Hetgeldtvoordeze
ti
jd,hetisvan geldingvoorallen die willen deuitinlen,woorden en gevoelensalsmede
zien wat niet te zien is en die iets willen
beluisteren waarvan men niet ophoort.Het
tafereelis ook van kracht voor een metabletica,die,voor de verandering,met dit
geloof nieteindigt maar begint. Ondertus-

sen ishetparool:'smorgensjagen,'smid-

een origlnele aanpak van detherapie vormt
niet het opzienbarende gedeelte van dit
boek.Datbestaaterin,datde psychiaterde
patiëntlaat voorgaan in heteerste gedeelte
van deze studiemethetpubliceren van een
dagboek.

dagsWssen en 'savondseen boek van Van
den Berg consumeren.Aanbevolen voor de

He
tdajboek is een reisverslag in 'hetonmenselilkwrede Land van hetVerblindende

vrije tijd.

terugkeer weer echt kan genieten en naar

G.W ilkens

Licht',geschreven doorde reiziger,diebi
J
waarde schatten! dathi
j bij de mensheid
hoort. Door d1t ontroerende reisverslag

Horst-EberhardRichter

H etgezin CIJpatiënt
(Au1a)Spectrum,Utrecht/Antwerpen,1971,
232 pp.,j5,50,BF.90.

krijgt hettweede deel,geschreven door de

qsychiatervan depatiënt,dejuiste belichtmj.Zowordttherapeutischehulp hetmensehlk gebaar van Teen hand reiken aan

mensen die daarin nauwelijks meer gelo-
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ven', z
oalsdeAmsterdamsepsychiaterFou-

ErikH.Erikson

van dit boek vormt een goede handreiking

ErnstKlettVerlag,Stuttgart,1970,344 pp.,

draineinzijn voorwoord schri
lft.Hetlezen Jugend und Krise

voor hetsplijten van een gespleten wereld DM .29,50.
van arts en patiënt,van publiek en verple- In dezeDuitsevertaling van hettweejaar
ging en maakthetmenselpk geheim van ons
aller gedeelde eenzaamheid meer toeganke-

lijk.

G .W ilkens

CarlR.Rogers

Cliëntals m iddelpunt,
dl.1. Idee in ontwikkeling
(Menselijke mogelijkheden),Lemniscaat,

eerder uitgekomen Amerikaanse Tldentity
Youth and Crisis' bundelt de bekende
psychiaterErikson in een nieuwe bewerking
een aantalten dele reeds lang verschenen
studies die cirkelen rond het kernbegrip
Identiteit.
De psychoanalytische individuele benade-

ringvan demenselijkeidentiteitwordt,niet
zondersucces,in contact gebrachtmet repercussiesop en vanuithetsocialemilieu.

Psychoanalysetegeli
jkmetsociologieenso-

cialepsychologiein somswankelevenwicht.
Ro
tterdam,1971,259 p?.,/19,50.
Een Nederlandse vertallng van de twintig M aarnletalleen naardeinhoud weetErikjaargeleden uitgekomen bestselleren klas- son uitde kring van hetgesloten vakgebied
jn zijn
sieker uit de psychotherapieliteratuur. Dat te breken,ook qua taalen vorm zi
roept vragen op.Hebben we hier meteen gedachten,die demoeitewaard zijn,voor
regressieverschijnsel te maken,zo za1 de een groterelezerskringteverstaan.
schouwingen over de jeugd,devrouw en
vraaj kunnen luiden vanuit psychothera- Be
eutlsche zienswi
jzen en methoden die hetrassenvraagstuk sluiten zo goed aan op
jke
slndsdienontwikkeldzijn?Debedoelingvan de beschouwingen over de persoonli
deze uitgaveisveeleerhettegendeel.
De vertalers van deze baanbrekende studie
beogen eerder een verdringing in de psychotherapie aan hetlichtte brengen,door
de uitgave van ditboek van Rogers,diewe1
eens de voornaamste therapeutvan de opkomende fhumanistic psychology' richting
in Amerika is genoemd.Niet overgeleverd
aan een hem conditionerende behandeling,
noch geduid en gebonden aan hetverleden,
moet de cliënt als persöön in het middelpuntkomen.De therapeut dientzich in te
leven in de ervaringswereld van decliënten

groeivan iedersidentiteiten de pathologi-

sche afwijkingen diedaarbi
j kunnen voorkom en.
Een boek dat de moeite waard is zowel
naar de inhoud a1s naar de methodiek en
datin de ontvouwde dynamiek van deiden-

titeitscrisis,deonrustvan dezetijd meestal
invoelbaar,vaak begrijpelijk en somszelfs
verklaarbaar m aakt.
G.W ilkens

deze,alaanvaardend,zijn eigen problemen
te laten oplossen.
ln het voorwoord van deze goede N ederlandse vertaling wordt deze studie door de

Jean-M ichelPalmier

Lacan
1970,154pp..

inleider, prof. Duijker, terecht een mee- GeorgeLerbet
denk-boek genoemd. Vooral de uitvoerige Piaget
protocollen van de cliënten,hetheldere en
toch sobere commentaarvan deauteur,ma-

1971,139 pp..

ken dit boek geheeltoegankelijk voor die ClaudeG eets
lezers die nietdirectzich ophouden in het M elanie K lein
vlak van de professionele psychotherapie, 1971,160 pp..

psychotèque'),EditionsUnivermaar zich in wi
jder verband bezighouden (Collection f
met het ontwikkelen en in stand houden

sitaires,Paris.

van menselijke mogelijkheden zoalsbv.het In deze reeks wordt de nadruk gelegd op

sociaalwerk en in zekere zin ook de pas- hetwerk van verschillende psychologen.En
toraal.
vulgariserende inleiding tothet denken van
Voor die groepen za1het wellichtook niet auteurs,meer dan een analyse of kritische

te storend zijn dat de literatuurlijst en de beschouwing. De benadering yetuigt van
weergave van gehouden onderzoeken t.a.v. respect;hetzijn geen panegerieken,maar
het effect van deze benadering slechts is kritische noten ontbreken, tekorten of
bijgehouden tot 1951,de datum van het zwakheden worden nietonthuld.Datmaakt

eersteverschi
jnen.
G.W ilkens

dezewerkjesietsvlakennogalsaai.
EricDeKuyper
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dig gehad om een rapport uit te brengen
onder bovengenoemde titel. Deze werkgroep was multi-disciplinair samengesteld
uitechtedeskundigen:zoalsH.Cohen,psyBuursink,Jan - Centraliteîten hiërarchie. choloog,P.J.Geerlmgs,zenuwarts en D.
Van Gorcum, Assen, 1971, 211 pp., C.J.vanPei
jpe,Sociolooq.Verdero-a.Mr.
SOCIALE WETENSCHAPPEN

/30,- .

Emanci
patie van de vrouw.- Kernvraag
28,Den Haag,april1972,34pp..
Gaay Fortman,Dr.M r.Bas de - Derde

wereld in beweging.- (Anatomie van de
toekomst)HetW ereldvenster,Baarn,1972,
110 pp.,/12,50.
Goble,Frank- De der#e weg.- (Menselijke mogelijkheden), Lemniscaat, Rotterdam,1972,134 pp.,/13,
50.

Hahn, Wilhelm - M ehr Bildung - mehr
Leistung - mehrFreiheit.- Seewald Verlag,Stuttgart,1972,194 pp.,DM .9,80.
Hermand,Jost- Der Schein des schönen
Lebens.- Athenëum,Frankfurt,1972,313
PP.,DM .28,- .
Kreutz, Henrik - Soziologîe der empiri-

Dr.J.F.Hartsuiker,officlervanjustitieen

H.J.Krouweel,directeurvan een consulta-

tiebureau voor alcoholisten en (andere)
drugs.DeleidingberusttebijProf.M r.L.
H.G.Hulsman.De datering van het rapportisoktober 1971.
A1s hoofdpunten bevathetrapport:

a)Dathet gevaar van de cannabisprodukten nog steeds niet aantoonbaar groter is
dan van alcohol,eerder kleiner.

b) Er zi
jn op 100.000 à 200.000 slechts
900 personen,die van hun cannabisgebruik

nadeligegevoljenhebben ondervonden.
c)Een dergehjk aantalrechtvaardijt niet
hettotdusverregevoerde hardejustltionele
beleid tegenover de cannabisgebruikers en
handelaren.

) Intejendeel, het huidige drugbeleid
schen Sozialjorschung.- Enke,Stuttgart, d
kweekt Juist vervreemding van de gebrui1972,209pp.,DM .39,80.
Kriek,H.e.
a.- konkrete utopie.- (Ka- kers en hetwerktgebruik van en handelin
evaarlijkermiddelen zoalsheroineen amternen 2000) W olters-Noordhoff, Gronin- g
fetamine in de hand.Tenslotte is hetharde
gen,1972,/2,50.
beleid inefficiënt doordat de fpak-kans'
Laing, Ronald D. - Gezinspatronen. toch kleinblijft.
Boom,Meppel,1972,132pp.,/8,90.
M aeqer,J.M .M .e.a.- Katholieke Uaf- e)Strafbaarstelling van gebruik en bezitvan
annabisprodukten moet dan ook opgeheversiteit?(reactiesen meningen113.- Paul c
ven worden. De decriminalisering van de
Brand,Bussum,1972,164 pp.,/9,90.
M ens en gemeenschap in hetiaar 2000.- gebruikersmoetvooralsnog beperktblijven
Europese faculteit voor m ens en gem een- tot caM abisgebruikers.Hetgebruik en bezit van andere drujs blijven vooralsnog
schap,Turnhout,1972,147 pp.,BF.100.
N elissen,D r.N .J.M .- Sociale ecologie. strafbaar, zij het nlet als misdrijf maar
(Au1a) Spectrum,Utrecht / Antwerpen, slechts a1s overtreding.

1972,212 pp-,/5,50,BF.90,- .

Hetrayportisgemakkelijk leesbaar,en de

19713,455 pp-,DM .28,- .
Teitler,Ger - Toepassing van geweld.-

isrustij,terzakeennietyolemisch.

belangrljkesociologischebeschouwingenzijn
evenwichtigeen logischewijzemetjuriWirtschajtsbeziehungen. - (Neue W issen- op
schaftliche Bibliothek: W irtschaftswissen- dische,medische en farmacologische verweDe werkgroep verliestzich nergens in
schaften) Kiepenheuer & W itsch, Köln, ven.
dez-g.diepgaande beschouwingen.De toon
Rose,Klaus - Theorie der internationalen

(teksten sociologie) Boom, Meppel, 1972, HetisJammer,datonze mlnisterStuytgeen
blijk heeft gegeven, dat hi
j het rapport
164 pp.,/12,50.
Winkler, Heinrich August - M ittelstand heeftgelezen.Hijheeftimmersonlangsde
Demokratie und National-sozialismus. - cannabisprodukten metmeerklem en duide(Studien-Bibliothek)Kiepenheuer& W itsch, lijkheid onder de opiumwet gebracht via
een beschikking.
Köln,1972,307 pp-,DM .34,- .
Woningnood. - Derhalve, Vught, maart Intussen is de interdepartementale commissie-Baan meteen rapportoverhetzelfde on1972,54 pp.,/3,85.
derwerp, <de drugs'gekomen.In de commissie-Baan zatde helftvan dedeskundigen

Ruim tein hetdrugbeleid

van deze commissie. Desondanks zijn de

conclusies van de com missie-Baan helaas
veel conservatiever uitgevallen. Het is te
DriejaarheefteenwerkgroepvandeStich- hopen dathethiergerecenseerderapportin
ting Algemeen Centraal Bureau voor de de toekomsta1sbelangri
jkerza1worden erGeesteli
jkeVolksgezondheid teUtrechtno- kend.ln iedergevaliswatwe op tafelhebBoom ,M eppel,1972.
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ben een belangrijk rapport over drugs in dragen aan een naderebeschouwinqteonNederland.
J.H.van M eurs

derwerpen.Datdegeyresenteerdebljdragen

m.b.t.de theorievormlng nog geen afgerond
geheelvormen,za1eeniederdiemetde ont-

wikkelingvan degeografiein deAnjelsaksischewereld enigszinsop de hoogte 1s,on-

A.Bours en J.G.Lambooy, (red.
)

middellijk onderkennen.Datneemtevenwel

niet weg dat deze 'reader' onmiskenbare
&c# en stadsgewestin de ruimtelqke ver
diensten heeft.
orde.
Zoals zo vaak met dergelijke bundelshet
M odernegeograjieten dienste van de gevalis,wordtookhierdoorhetbijelkaar
planologische en bestuurlqke ontwik- brenjenvan verspreid gepubliceerd en soms

moellijk toegankeli
jk materiaalineensduikeling
lijkhoeeen bepaaldeontwikkelinggetra(Sociaalgeografischestudies),VanGorcum, de
ceerd moetworden,maarook hoeveelwerk
Assen,1970,334 pp.,/29,50.
<De betekenis van een wetenschap wordt er noj verzet moetworden.Hetsi
ert de
bepaald doorderelevantievan haarobject redactledatzijmeerdere malen blijk geeft

en de adequaatheid,integriteiten consisten- ditlaatste te zien.Daarom is hetwerk intie van haar theorie en methodische kracht' derdaad een stimulans tot verdere bezin(Kouwe,p. 158).M et het eerstgenoemde ning en ontwikkeling van de geografische
e en haartoepassinjen in planololie,
hebben de Nederlandse geografen in de :f- theori
stuurskundeen in de rulmtelijkeordenmg
gelopendecennianietzoveelqroblemenge- be
en
de
regionale ontwikkeling.
had. Ondanks verschil in inzlcht over het A .Diet
vorst
f
unc
t
i
es
de
object bewezen zi
j in talloze
relevantie van hun vak.Anders is het gesteld metdetweede voorwaarde die Kouwe

noemt.Totdejaren '
60 heefthetgeduurd

voormen zich bewustwerd datde theorie- D ierotschoolvan u
vorming en de ontwikkeling van methoden Srfe/ aan een onderwnzeres door de
een centrale plaatsdienen te hebben binnen kinderen van Barbiana,
elke wetenschap.
D aarom is heteen goede gedachte geweest gevolgd door cen nabeschouwing

an OscardeW it,SibeSoutendijk en
om in dezebundeleen aantalartikelen bij- v
een te brengen die door Nederlandse geo- Co van Calcar

una,Utrecht/Antwerpen, 1970,184 pp.,
grafen in degeriode 1955-1970 zijn gele- Br
verd tot verdleping van het inzicht in de BF.145.

verstedelijkingsprocessen in Nederland en co van Calcar
daarmede verband houdendeverschijnselen. Buitenspelop schoolen in de
Bours en Lam booy stellen in hun inleiding
en verantwoording, dat de keuze van de
artikelen bepaald is door hun overtuiging
datmet name door de studie van die ver-

maatschappq

Van Gennep, Amsterdam, 1971, 102 pp.,

gdll-,/ 5,50.
Zowelin de <Briefaan een onderwi
jzeres',

stedelijkingsprocessen ook in ons land aan a1s in de nabeschouwing van enkele kritieen vernieuwing van de geografie a1s wetenschap en aan de praktische toepassing
daarvan is en wordtgewerkt.M en kan het

sche leraars over de N ederlandse situatie

Bours,P.Dordregter,G.Hoekveld,P. Kouwe, J. Lambooy, Ch. van Paassen, J.
Schmitz,W .Steigenga en G.W issink worden in een zestal groepen geclassificeerd:

en hun ervaringen en conclusieshebben sa-

trefjevelerakeopmerkingen overdesocia1e discriminatiein hetonderwijs.Hetonwerk beschouwen a1seen ftussenti
jdse ba- derwijs is niet fdemocratisch': dat is de
lans',noodzakelijk volgens de redacteuren, (gemakkelijktebewi
jzen)aanklachtvan een
omdat er thans duidelijk nieuwe wegen groepje Italiaanse scholieren, slachtoffers
worden ontdektdan we1 ontsloten.
van het Italiaanse opvoedingssysteem, die
I)e bijdragen van ().J.van den Berg,A . aan intensievezelfopvoeding hebben gedaan

Verstedeli
jking in perspectief,Begrippen en
problemen,De stad in nieuwe vormen, Stad

mengebrachtin een aangrijpend document.
Zo aangrijpend omdathetvanuiteen nijpende noodtoestand geschreven is door de
betrokkenen zelf. De Nederlandse echo's

daarentegen gaan vrijvlug lijken op retoen regio, Stadsgewest en ruimtelijke orde, risch en ondoordacht geschri
jf, hoe juist
Stadsgewest a1s sociaal-geografisch ver- hetvertrekpuntook moge zijn.Datde Itaschi
jnsel.
liaanse kinderen ongenuanceerd de TmiddeHetisondoenli
jk om deafzonderlijkebij- len'trachten te bemachtigen die hen onder-
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drukken,kun jemaaraltegoed begrijpen. waarden van M ansfield heeft voldaan en

Dat de Nederlandse pedagogische hervor- dat die ontwikkeling een direct gevolg is
mers zo ongenuanceerd gleiten voor bij- van de introductie van het socialisme op

voorbeeld ftoegankelijkheld voor iedereen Cuba.Dateen dergelijke ontwikkeling ten
van watdemaatschappi
jheeftaan sociale, koste isgegaan van de ontwikkeling van de
culturele,materiële, ethische en religieuze

Cubaanse samenleving naareen plurale sa-

verworvenheden te bieden' (in Buitensgel menleving vinden we nietgenoemd.De au-

opschoolen indemaatschappii,p.73)lpkt
me inconsequent.Er wordthier namelijk
implicietgerefereerd aandeburgerlijkeopvoeding a1s een soort ideaaltoestand. Zij

teurs stellen zich kennelijk op hetstandpuntdathetleed van dedissidente groepen

in een dergeli
jke socialistische samenleving

nietopweegttegen de leniging van de soci-

willen een schooldiehetomgekeerdeisvan

a1enood bi
jde talri
lke armen en ontrechde burgerli
jke (elitaire)school,een school ten.Sweezy en Huberman hebben hier ook
voorallen.M aarzevergeten blijkbaardat een levensgrootmoreeljelijk in,wanteen

de manierwaarop ze over school en oy- dergelijkeyluriformiteitlseen luxevoorde
voeding spreken helemaal doordrongen ls onderontwlkkeldegebieden,maarhetbli
jft
van hetburjerlijke,traditioneleideaalbeeld. voorshands de vraag of deze redenatie öök
Hetonderm js a1s dusdanig wordtin feite opgaatvooronzeW esteuropesesamenlevinnietin Frage gesteld;men eist alleen me- gen.
dezeggenschap in een systeem waarmen zo F.Ph.Nieuwenhof
lang zelf het slachtoffer van geweest is.
Daarmee wordthetweer eens een kwestie
van machtsverschuiving en geen radicale
aanpak van hetprobleem.De bedoelingen D.D.Raphael
zijn sociaalbewonderenswaardig.M aar is ProblemsojPoliticalPhilosophy
dithetantwoord datjemoetgeven aan de PallM allPress,London,1970,207 pp.,
kinderen van Barbiani?
EricDeKuyper

PaulM .Sweezy en LeoHuberman

Sozialism usinK uba

f 1,75.
Het vak politieke filosofie met discussies
overrechten en plichten van burgers,debesluitvormingsprocedure in de democratie en
de vraagvan derechtvaardige verdeling van
lusten en lasten, is in Nederland nimmer

tot het onderwijs kunnen doordringen.

Suhrkamp Verlag,Frankfurt/M .,1970,
Staatsrechteli
jkehervorml
-ngenhebbenn or200 pp.,DM .6,- .
becke verleid totdiepgaande analyse - en
De auteurs kozen a1s m otto voor hun Pu- tot praktische resultaten.Honderd jaar 1ablikatie een citaat uit John Stuart lsfill's l
terteren weernog oy.
Principles 0/ kolitical Economy. Mill n Engeland ligtdezesltuatie beslissend anspreektzich daarm uitvooreen communis- ders,evenalstrouwensin deVerenigde Stame dat streeft naar opheffing van sociale ten.Aan deoverzi
jde van de oceaan heeft
ellende en dat een rechtvaardige samenle- men bovendien grote aandachtvoor de soving wi1op basis van een voor een ieder ci
ale wetenschayyen. In Engeland nem en
acceptabel bestaansminimum. Hiermee is economieen polltleke filosofie de ruimte in
de teneur van de opstellenreeks aangege- die elders gedeeld moetworden metde soven: een socialistische revolutie zoals in ciologie.Engeland isten dezeeen soorttusCuba kan in de ogen van de schrijvers senstation: hetwas eens pionier in grondslechts de enige remedie vormen voor de wetszaken.Hetis aan die voorliefde blijven
gigantische sociale problematiek waarvoor vasthouden. Recentelijk zagen de E.E.
G.deLatijnsamerikaanselanden zich geplaatst partnersin Engelandstoetreding totde Euzien. Senator M ike M ansfield, geciteerd romarkt dan ook een versterking van het
doorSweezy,formuleerdezo'n twaalfjaar politiek-democratische aspect.
geleden eens de ontwikkelingsvoorwaarden Raphaels boek is bedoeld a1sleidraad voor

a1s volgt: directe en ingrijpende leniging studenten.Hij behandelt vormen,grenzen

van de sociale nood,structurele en techni- en inhoud van begrippen a1s souvereiniteit,

s
che verbeterin! van de landbouw,snelle autorittit,macht,algemeen belang,vrijheid
opbouw van demdustrie,een oplossingvoor
versusgelijkheiden broederschap.Hetboek
hetanalfabeten-vraagstuk binnen enkeleja- doeteenberoepopmeeromli
jnddenkenen
ren en tenslotte de opbouw van een passen- zal dan ook bij hen die behoefte hebben
de economische infra-structuur. Uit de

aan rechtsfilosofische afbakening,goed val-

overzichten van Huberman en Sweezyblijkt len.
dat het regime van Castro aan de voor-

Th.deJong
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katie de meningsvorming hierover op gang
te brengen en wil uitnodigen om mee te
denken en mee te werken.
M arcelChappin
W illiam Z.Shetter

The pillars oj society
Six centuries // civilization in the
N etherlands
M artinusNijhoff,TheHague,1971,
193 pp.,/14,40.

Een boek van een buitenlanderoveronszelf
wektnieuwsgierigheid:hoezien de anderen

ons?Schr.schildertwathem ojgevallen is:

GilbertDegroote en J.-P.VandenBranden

dezuilen waarop onzesamenlevlng rust(zie
de titel), de tolerantie die daaraan ten

grondslag ligten ermee in stand gehouden
Erasm us
rdt,despelregelsdienodig zijn dezesa(Genie en W ereld, 14) Heideland,Hasselt, wo
m enleving leefbaar en zinvol voor mensen
1971,294 pp.,BF.525.
Alweer een prachtig en luxueus uitgegeven
boekdeel uit de serie fGenie en W ereld'.
Een tientalessays.Prof.Gerlo handeltover
Erasmus a1s Wereldburger en pacifist,Dr.
A.VloemansoverErasmus'psychischever-

t
emaken,devoortdurendesyanningtussen
subordinatie en coördinatie ln deze maatschappij.Zijn in hetverleden desporen te

vinden van waternu is?Vooralde taala1s
drager en uiting van de typische cultuur
n een samenleving beschouwend probeert
houdinr tot Holland en Vlaanderen; C. va
Augustpn schetst de verhouding Erasmus- schr.aan de hand van een tocht langs de
jweechter
Reformatie.Ook meer moderne gedachten Nederlandseliteratuur- waarbi
komen aan de beurt,b.
v.dErasmuskiestde ookbijenigeschilderijenblijvenstilstaanvrouw '. Veelgenoegen za1men bel
even aan een continuïteitin de cultuurgeschiedeniste
het essay van Gilbert Degroote: <van De ontdekken. Geert Grote, Erasmus, Hooft,
1of der zotheid totde Samenspraken'.Aan Vondel,Justusvan Effen passen in dierij,
de overvloedige illustratie heeft,naast G. waarin we vervolgens Sara BurgerhartontDegroote,ook J.-P.Vanden Branden,con- moeten, de familie Stastok en de familie
servator van het Erasmushuis te Ander- Kegge,de KleineZielen en Jan Cremer.De
laatste echter a1s contrapunt, a1s uitdager
lecht,gewerkt.
van de gevestigde regels,van <watmen nu
S.DeSmet
JoanHemels

M assacommunicatie alsfactorin de
geschiedenis

VanGorcum,Assen,1971,34jp.,/5,90.

eenmaalzo doet'.Een gemeenschappelijke
trek van schilderi
jen en veelliteratuur:de
aandachtvoorhetkleine,hethuiselijke,het
detail. A1s ten van de factoren voor de
ontwikkeling zoals die geweestiswordtde

q
eografischestructuuraangegevenen depolltieke ontwikkeling van een monarchie- en

Historicizouden bijhun geschledschrijving aristocratieloze maatschappij.
meer aandacht m oeten hebben voor de ro1 Hoe typisch Nederlands (en vooralNoordvan depubliekeopinie a1sfactorin hethis- Nederlands) de ontwikkellg van dit alles

torisch gebeuren en voor de pers a1s bron. is, zou overtuigender aangetoond worden
Datza1van hen vragen de grenzen van de indien een vergelijking met contemporaine
geschiedwetenschap teoverschrijden en zich ontwikkelingen in andere landen gtmaakt
een inzichtteverwerven in watcommunica- werd.
t*
1e 1@S.
M arcelChappin

Uiteen kortvergelijkend onderzoek blijkt
datinNederlandin vergelijkingmetlanden Jaap terHaar
a1sEngeland,Frankrijk,Duitsland,deVerenigde Staten en Belgiënog maarheelwei- Geschiedenîsvan deLageLanden.
nig gedaan isaan denoodzakeli
jkepersge- lnvalderFransen - Twintigste Eeuw
schiedenis,die paseen verantwoord gebruik

Illustraties Rein Poortvliet. Fibula - Van

van de pers a1sgeschiedbron mogelijk za1 Dishoeck,Bussum,1971,448 pp-,i11.,
maken.
/39,50.

Hemels hooptdoor deze btscheiden publi- Van Ter Haar zou naen kunnen zeggen
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dathijnietzozeergeschiedenisschrijft,a1s son van de UniversityofCalifornia belangwe1vertelt.Hetiseenverhaalbi
jhethaard- rijkesynthesen vanhetonderzoek.Hetboek

vuur over ons verleden. Een verhaal in van prof.Bautier over deeconomische ontbrokken en fragmenten,aan de buitenkant wikkeling van het middeleeuwse Europa
blijvend en daarom alti
jd bevatteli
jk.Een komt voor cultuur- en kunstMstorici op
verhaaldatboeitdoorzijn levendigheid en zoek naar een betere integratie van hun

uitmuntdoorhetzich inlevenin delevoe- objectin de maatschappeh'l'k-economische

lens van de gewone mensen,die aldle ge- contexteen leemte vullen.
schiedenismeerondergingen danhaarschie- Prof.Jackson verhaaltde boeiende gescMe-

pen.Een verhaalwaarin de verteller zijn

denisvan hetmiddeleeuwseSpanjemetzijn

fantasie laat spelen,bv.door korte dialo- ineenstrengeling van christeli
jke,Joodseen
gen tussen denkbeeldige personen over be- Islsmitische invloeden.
paaldevoorvallen.Zo'
n verhaalkan Meren S.Heester
daar we1eenswatte vlot een tekening ge-

ven.(Bv.over hetkatholicisme in de twintiger jaren van deze eeuw: fDe gezinnen Library oj M edievalCivilization

gaan driemaalperweek naardemis...De ChristopherBrooke
kinderen gaan naargedegen roomse scholen TheStructure0/M edievalSociety
en leren daarenormiteiten:die metieder
wetenschappelijk onderzoek m tegenspraak John Scrvey

zi
jn'p.334).In hetvuurvan hetverhaal TheM clferBuilders
kan hetook gebeuren dat Nederland meer

aandacht krijgt dan België en Luxemburg CharlesThomas
tehoogligtom nogbijdeLageLanden te Britain and Ireland fn Early Christian
horen.
Tim es
M aarterechtverheugtdeze seriezich in een
grote belangstelling - waartoe ook de PeterLasko

fraaieuitgaveen detalrijke illultratiesbij- TheKingdom 0/theFranksin
dragen.Voorvelen wordthetverleden wat

North-W estEuropebejore

toegankelijkeren datisgoed:wantzonder Charlemagne
verleden hebje a1svolk geen toekomst.
n ames & Hudson,London / Denis,BorM arcelChappin
gerhout,1971,144 pp.
,rijk geïll.,BF.150
per boek.

Library 0/European Civilization
Robert-H enriBautier

The Economîc Developmentoj
M edievalEurope
286 pp.,158 p1.,23 k1p1..
GabrielJucklwa

TheM aking ojM edievalSpain

De nieuwe delen van de voortreffelijke Liàrcry ojM edievalCivilization (zie J/reven,
nov.1971,p.213) bevatten zowelalgemene
overzichten a1s monografieën over een bepaald gebied. Prof. Brooke ontleedt met
Engelsehumorde structuurvan demiddel-

eeuwse samenleving door de beschrijving
van heelconcrete feiten a1s de tegenstelling
van pausen bedelmonnik,het koningschap

216pp.,132 p1.,18 k1p1..
van Lodewi
jk VI,de prinsbisschoppen, de
n ames & Hudson,London / Denis,Bor- verkiezingen van pausen en koningen, de
gerhout,1971,BF.185 perboek.
verhoudingen van boeren, stedelingen en

Uit de Library // European Civilization landheren.John Harveybeki
jktdemiddelwerden in Streven (nov.1971,p.213)reeds eeuwse samenleving door het spectrum van
enkele delen besproken.De nieuwe die hier haarbouwactiviteit.Degotiek beschri
jfthij
voorgesteld worden,handhaven zich op het- nieta1seen stijldienaareen uniek model
zelfde niveau,datmen geneigd is a1shoog-

tendeert,maar a1seen procesbepaald door

staande vulgarisatie te beschri
jven. Maar maatschappeli
jke structuren.Prof.n omas
deze laatste term past niet helemaal meer geefteen bondig,maarbi
jzonder boeiend
OP de boeken uitdezeserie die de grenzen

overzichtvan debeschavinjin Groot-Britstudies en vulgarisatie laten vervagen.W e1 Romei
nse bezettin! en de inval van de
heeftmen de indruk dathetcontactvan de Noormannen,terwljlprof.Lasko dezelfde
tussen wetenschappelijke oorspronkelijke tannië en Ierland in het tildperk tussen de
historici met de actuele problematiek niet
altijd even groot is a1s m en zou wensen,
m aar in de bestaande situatie vormen de
uiteenzettingen van prof. Bautier van de
Ecole Nationale des Chartesen prof.Jack-

periode beschrijftin hetfrankische gebied.
In deze serie wordtheelveelaandacht be-

steed aan de illustratie dierijk en goed verzorgd is.
S.Heester
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Avril,Pierre - LesFrançaisetleurparlement.- Casterman,Tournai,1972,148 pp.,
BF.90.
Baeck,J.- Van Pakistan totBanglaDesh.
De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen,1972,127 pp-,BF.85.
Beckers,F.G.J.M .- Documentatie van
een streven naar partiivernieuwing.- Het
Democratisch Centrum Nederland,Rotterdam,1972,122 pp..

Boekbespreking
ce.- M acmillan, London, 1972, 95 pp.,
60 sh..

M ackenzie,< .J.M .- Study oj Political
Science Today. - M acmillan, London,
1972,96 pp.,60 sh..

M arx,K.- Loon,prt/.
çen winst.- Pegasus,Amsterdam,1971,80 pp.,/3,65.

Meerman,Jacgues- Socialistischeopvoe-

ding.- (Kritlese Biblioteek)Van Gennep,
Amsterdam,1972,186 pp.,/11,50.
nep,Amsterdam,1972,186 pp.,j11,50.

Underground -Kernvraag,'s-Gravenhage,
1972,38 pp..
Tatu,M ichel - Le triangle Washington-

oskou-pékin et les deux Europels). Brezinka, Woljgang - Die Pödagogik der M
Neuen Linke. - Seewald Verlag, Stutt- Casterman,Tournai,1972,153 pp.,BF.90.

W allace,William - Foreign Policy and the
Political Process.- M acmillan, London,
1980.- NoordnederlandsBoekbedri
jf,Ant- 1972,80 pp.,60 sh..
Williams,Roqer- Politicsand Technolowerpen,1972,168 pp-,BF.80.
- M acmlllan, London, 1972, 80 pp.,
Dimitroj,Georgi- Eenheid tegen hetjas- gy.
cisme. - Pegasus, Amsterdam, 1972, 120 60 sh..
gart,1972,51 pp.,DM .4,80.
D estrategievan de Verenigde Naties1970-

PP.,14,50.

Engels,Fr.- Beginselen van hetCommunisme.- Pegasus, Amsterdam, 1971, 122 KurtWaldheim

PP.,/4,50.

D er österreichische W eg

Fainrod, M erle - W ie Russland regiert Verlag Fritz M olden, M u chen/W ien/
wird. - (Studien Bib1.) Kiepenheuer & Zorich,1971,327 pp..
Witsch, Köln/Berlin, 1965,747 pp., DM . De voormalige,sl-jarige,Oostenrijkse mi28,- .
nister van buitenlandse zaken,KurtW aldHotz SJ.
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van hetstaatsverdrag,ondanks de oppositie bruik van geweld te herstructureren. Veel
van de overige Kremlinleiders. De onder- van deze maat
schaqpi
jcriticivonden aantekening van ditakkoordin een periodevan vankeWk hun politleke thuis binnen de
internationale ontspanning was volgens de vaak zeergouvem ementeelingestelde comtoenmalijeeerstesecretarisvan deC.P.
S.U. munistische partijen.Zo ook Riveratotzijn
een mamfestatie van de door hem nage- ui
tstoting uitdejartijin 1958.
streefde coëxistentie-politiek.TDie Zustim- Veel communistlsche parti
jen in Latijnsmung M oskauszum ö'sterreicMschen Staats- Amerika weigeren over te gaan tot daad-

vertraqsolltefûrChruschtschow offensicht- werkelijke politieke acties,waarvoorzijde
lich d1e Glaube rdigkeit seiner Entspan- ti
jd niet gekomen achten,jezien de fase
nungspolitik untermauern',aldusde auteur. van opbouw van hetkapitallsme waarin de

Tijdens de onderhandelingen zoweltussen Latijnsamerikaanse landen zich bevinden.

deviergrote mogendheden alsook tussen de Dissidenten a1s Rivera maken zich 1os van
Oostenrpkseregeringsdelegatieen deRussen dergeli
jke overwegingen en trachten, via
over de voorbereiding van hetstaatsverdrag aansl
uiting bijboerenbewejingen,tekomen
voor de Sovjetleiders was de beslissende tot revolutionaire veranderlngen.
vraag, of een bevredigende garantie tegen Het middeltot de revolutie is de guerillaeen 'neuerlichen Anschluss österreichs an strijd,die Rivera begon na 1962,toen het
Deutschland'gevonden kon worden.'Damit Nationale Bevri
ldingslegerin Peru gesticht
riickte aber',volgens W aldheim, ddie Neu- werd. Maar de guerillastrijd mislukte en
tralitëtsfrage in den Vordergrund der Dis- Rivera werd in 1966 in de hoofdstad Lima
kllssion'.
gearresteerd.In de gevangenis tekende RiSamenvattend isW aldheim van mening dat vera de ervaringen van de revolutionaire
de ondertekening van het staatsverdrag en strijd op en analyseerde Mjhetmislukken

kortetijd laterde terugtrekkingvan debe- vanzijn beweging,uitgegeven onderdetitel
zettingstroepen uit Oostenrijk uiteen 'Zu- 'Apuntessobre una Experiencia Guerella'.
sammenstreffen einer Reihe gûnstiger Um -

Rivera analyseerthetontstaan en de struc-

stënde'verklaard kan worden.Terwi
jlmen turering van hetNationale Bee jdlngsleger
in dewestelijkehoofdsteden deSovjetuit- tegen de achtergrond van de politieke en
nodigingaan deOostenrijksebewindslieden sociale situatie in Peru rond 1963.Naar de
om naar M oskou te komen over het algemeen a1seentactischemanoeuvrebeschouwde,was de regering Raab van mening dat
de leiders van het Kremlin serieus over de
opheffing van hetbezettingsstatuut en over
het herstelvan de volledige soeuvereiiteit

menin! van Rivera was de samenlevlng

een van de grootste verdiensten van het
toenm alige Oostenrijkse regeringsteam en
niet op de laatste plaats van de huidige
bondskanselier dr Bruno Kreisky geweest,
dat men de situatie OP het Ballhausplatz

nietin staatdeze beweging tebenutten door

L.Bartalits

Bovendien bleek de verzetsideologie van de

toen njp voor een revolutie,een guerillastrijd zou deaanzetmoeten geven.Overal
heerstetoen in Peru felboerenverzet,maar

de linkse beweging hield zich afzi
jdig:

<
Door gebrek aan moed had de linkerzi
lde
vanOostenrilkwildenonderhandelen.Hetis zich van de volksmassa's gdsoleerd en was
zich aan te sluiten bi
j de eisen van de
boeren',schrijftRivera.
Hetmislukken van de guerillabeweging die

hi
jin antwoord op ditfalen startte,schrijft
juistheeftbeoordeeld en daaruitde nood- Rivera toe aan het verschiltussen stad en
zakelijke consequenties T
zum wahrschein- platteland,waarbij de culturele verschillen
lich einzig mögllchen Zeitpunkt' getrokken tussen stad en plattelandsbewonerseen beheeft.
langri
jke ro1bhlken te spelen.
Héctor#J/crRivera
Peru 1965

Aufzeichnungen eines GuerillaAujstandes

stedelingen maarmoeilijk ingang te vinden
bijde boeren,die de revolutionairen a1s

vreemdelingen, a1s buitenstaanders, beschouwden. Niet alleen door leefgewoonten,maar ook door de taal,stonden beide

groepen vervan elkaar.Ook de tijdsfactor

werkte in het nadeel van de revolutionaiSuhrkamp Verlag,Frankfurt/M .,1970,
148 pp,DM .4,
-.
ren:ziJhadden nauwelijkstijd totovertuiHéctorB.mvera,geboren in 1935,studeer- ging en politieke scholing, laat staan om
de rechten en literatuur in Lima.Hijbe- zich aan te passen aan het leven van de
hoort tot de groep kritische intellectuelen boeren.Ook de revolutionaire idealen ble-

binnen Latijns-Amerika die na 1945,vaak

ken moeili
jk overdraagbaar;deboerenver-

op basis van de Europese linkse theorieën, taalden het politieke progrnm naar conproberen hun samenlevingen via het ge- crete eisen, terwi
jlhet aspiratieniveau van
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de stri
jders verderaf lag.Mede daardoor enigde Natiestijdensen na delaatstewe-

was naar de mening van Rivera de guerilla
alverloren voordat deze in 1965 haarmilitaire hoogtepuntvond.
F.Nieuwenhof

reldoorlog waren vergeefse pogingen om
verschillende volkeren in een grote fwereldgemeenschap'te verenigen.

Vice-admiraalRûge probeertin zijn boek

nogal oppervlakkig achtereenvolgens de
vragen tebeantwoorden watmen ondereen
bondgenootschap moet verstaan, tot welk
doel deze <staatenverbindungen' tot stand
WaltherHojer(Hrsg.
)
Europa und dieEinheitDeutschlands gebracht worden,in welke vorm en onder
welke omstandigheden allianties zelfs tusVerlag W issenschaftund Politik,Köln,
sen staten metuiteenlopende maatschappe1971,367 pp..
Verschillende niet-Duitse auteursgeven een lijke en politieke stelsels hmnen worden
antwoord op de vraag:hoe heeft de Duitse gevormd.
eenwording de gesche
'denis,het denken en Vervolgens worden door prof. Rûge, die
ubinhet handelen van de diverse omliggende verbonden isaan deuniversiteitvan T'
landen beïnvloed? L. von M uralt handelt gen,op grond van zijnpersoonlijkeindrukover Ditsland en het Europest politieke ken en <Einblicke' de Mstorische, maatjke, militaire, psychologische en
evenwicht.H. U. Rentsch geeft het Zwit- schappeli
serse standpunt.J.B.Duroselle onderzoekt sociale achtergronden van de bondgenoothoeDuitsland en Frankrijkhistorischeerf- schappen onderzocht. Aansluitend worden
vijanden Europese partners zijn geworden. deverschillende typen van slliantiesonder-

H.W.van derDunk schri
jftover de Ne- zocht. Bijvoorbeeld karakteristieken van
derlanden en de oprichting van het Duitse bondgenootschappen gebaseerd op geli
jkgerijk.D.C.Wattonderzoekthoe Duitsland rechtigde samenwerking van de partnerlu een twistpuntisgeweestin de Engelse po- den,resp.op een hegemoniale positie van
litiek.F.Lindberg handelt over Skandina- een der verdragspartners, alsook fdas W eviëenhetDuitsenj
'k,H.Batowskyoverhet sen von Staatenverbindungen,die zur vol-

moeilijkenabuurschap tussen Duitsland en 1en Intejration fûhren'.
Polen, 1. Paff over Tsjechoslowakije a1s Hetprolecteren van historische voorbeelden

'een klein volk tussen grote mogendheden'. op hetheden metbetrekking tot de allianH . Hantsch onderzoekt de one kkeling tievorming,resp.handhaving van bestaande
fvan Duits dualisme tot een Oostenrijkse bondgenootschappen mag echter a1s een

staat'.G.A.Crai(V.S.)geefttTransatlan- wetenschappelijk allerminst verantwoorde
tische perspectieven', R. Löwenthal Euro- analyse van deze problematiek beschouwd
pese.Tenslotte wordt door W . Hofer een worden.
voorlopigebalansopgemaakt.Uiteraardzijn L.Bartalits
alle opvattingen sterk persoonlijk en moeten ze dan ook geïnterpreteerd worden.

To
chzijn alleoystellenbelangrijk,juistook FelixG reene
omdat ze annlelding geven tot een bezinning over het belang van het Duitslandprobleem.

A.VanPetelem

TheEnem y
Jonathan Cape,London,1971,341 pp.,
f2,40.

Ditboek handeltoverhethedendaajseimalonbevrediqend;enerzijdsisS.'saanklacht

perialisme.Deindruk diehetmaaktlsnogF.Rûge

nogaldefinitlef en afgerond (a1spreekt Mj

Bûndnisse

rialism and revolution'),anderzijds steunt
de argumentatie op twi
jfelachtig materiaal,
bijna uitsluitend ontleend aan dagbladen en
tijdschriften,een nogalonbetrouwbare bron,

Bernard & Graefe, FrankfurtlM ., 1971,
173pp.,DM .16,80.
Allianties hebben sinds 1815 de ontwikkeling van de internationale betrekkingen in
hoge mate beïnvloed.Zowel de eerste a1s
de tweede wereldoorlog werden a1s fBund.

in de ondertitelslechts van 'noteson impe-

voor zover ze niet aangevuld,gecorrigeerd
wordt door ernstigere studies. Het boek
brengthetdan ook nietverderdan toteen
eindeloos gerekte polemiek, overdadig ge-

iskriege'jevoerd,evenalsdeDuitseen ltaliaanse<Emigunjskriege',deoorlogentegen stoffeerd metcijfersenfeitenmateriaal.Een

het revolution- e Frankri
jk en Napoleon in boekvorm gestolde politiekeretoriek,zoBonaparte.Zowelde oprichtingvan deVo1- a1sdie veelvuldig aangetroffen kan worden
kenbond na de eerste wereldoorlog a1s de in anderKgeëngageerd geschrijf'.
oprichting, resp. uitbreiding van de Ver- EricDeKuyper
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belangrijk element lijkt de fdisclosure'te
zijn,een soortAha-Erlebiswaarbijin de
taalonbewustwordtuitgedruktdatde wer-

Bönisch Ajred - Futurologie.- Verlag kelijkheid opeenuniekewijzetotmi
jdoorM arxistlsche Blâtter, Frankfurt/M ., 1971, dringt.
270pp-,DM .7,50.
S.DeSmet
-

Etudes Philosothîques,Les - Varia.-

PressesUniversitmresdeFrance,Paris,Oct/ c.deDeugd
Dec,1971,427-565,FF.10,- .
Hetmefu/yzâcà grondpatroon van
Hentig,Hartmutvon - M agier oder M a- hetromantische literaîre denken.
gi
ster? - Ernst Klett Verlag, Stuttgart,
De jenomenologie van een geestesge1972,231 pp-,DM .12,80.
Hugenholtz,Dr.P.Th.- Tnd en crecffvl- steldheid
teît.- (Au1a Paperback) Spectrum, U- W olters-Noordhoff,Groningen,19712,

trecht/Antwerpen,1972,334 pp.,/16,50.

314 pp.,/48,
-.

Nicolas, Aadr; - Herbert M arcuse. - De opzetvan deze studie isnauw omschre(Au1a) Spectrum, Utrecht / Antwerpen, ven:hetreferentiekadertebeschrijven van
de romantici binnen en buiten Nederland
1972,235 pp-,/6,50,BF.106,
-.
Patrick Riley,Ed.- The polf/fcclwritings op een niveau datwij- metdeschrijver
jnli
jk hetbeste a1smetafysisch
0/Leibniz.- Cambridge University press, - waarschi
London,1972,206 pp-,f 5,- .
kunnen karakteriseren,juistookomdathet
Raspaud,Jecnlccçue: - L'internationale niethelemaalwereldbeschouweli
jk genoemd
situationniste.- Champ Libre,Paris,1972, kan worden.Immers erbli
jktin verschil168 pp..
lende gevallen een duidelijke divergentiete
Rosental,M .M .,Hrsg.- Lenin alsPhilo- bestaan tussen de denkbeelden die bij de
soph.- Verlag M arxistischeBlëtter,Frank- romanticileven qua romantici,en die welfurt/M ..1971,588 pp-,DM .13,50.
kezi
juitanderebron,metname dereligiStûttgen,Albert- Kriterien einer Ideolo- euze, putten en in hun leven gebruiken.
giekritik. - M atthias Gonewald, Mnlnz, Het grondpatroon dat door deze studie
1972,144pp-,DM .16.50.
vooronsoplichtiseen belangri
jk gegeven
in ons verstaan van de recente geschiedenis,en ditnietalleen van literairstandpunt
Wim A.DePater
uitgezien,maarook van hetstandpuntvan
Tcclcnclyfflche perspectieven op
de gescMedenis zonder meer.Literatuur is
rod.
ç#fenxf en kunst
en geïsoleerderealiteit.
De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen, ge
Het meest opvallende resultaat van deze
1970,312PP.,BF.305.
tudieisvoormijdatde schri
jverovertuiDe auteur, sinds 1969 gewoon hoogleraar s
gend het internationale karakter van dit
aan hetHoger lnstituut voor W i
jsbegeerte grondpatroon aantoont: het wordt iets eiaan de K.U.L.,bundelthiervierbelangrij- gens aan de rom antische mens.D e verdere
keartikelendiereedseerderverschenen zijn vraag,ofditook a1sietseigensaan demens
in vakti
jdschriften;alleenhetlaatstehoofd- moet worden of kan worden begrepen,
stuk,een soortkritische bibliografievan de wordt niet gesteld. Een korte verwijzing
Britse analytische filosofie,meer dan dubar moderne ideeën (p.21) dringt deze
bel zo lang a1s de overige hoofdstukken, na
vraag we1 aan ons op,te m eer om dat de
werd voor deze publikatie geschreven.Vol- auteur min of meer proyrammatisch zijn

gensDePaterwordtsindsjaaren dag het korteverwijzing laterinzln werk meelaat
wijsgerig denken a1seen soorttherapiebe- spelen en b.v.de ideeën van Heidegger in
schouwd,die alti
jd neerkomtop hetzicht- i
jn beschouwingen betrekt1.92 s.s.).Het
baar maken van wat verborgen was: de z
boek iszo zeerverhelderend omdathetweialètheia.Inonzetijd bestaatdekwaalinde gert allerleivage denkbeelden van en over
scheve verhouding tussen denken en positie- schrijvers onder een sjabloonachtig denkve wetenschap,tussen concred denken en

eeld f
romantiek' te sublimeren, waarvan
ideologie,tussen Tcommonsense'en specia- b
niemand kan zeggen waternu welen wat
lismen.Die kloven moeten overbrugd wor- ernu nietbi
jhoort.Duidelijke winstdus,

den.Hetgaatdaarbijom een denkklimaat,

mdatwij,op een verantwoordewijze,aan
een referentiekader, waarin geëxpliciteerd o
uideli
jkheid hebben gewonnen.
kan worden hoe de mens nu leven en we- d
De benaderingswijze isnieuw,althans voor
reld ervaart.Twee dingen zijn daarbi
j opderland.Het doetmijsterk denken aan
vallend.Het eerste,hoe vaak in de studie Ne
de methode die W alter E. Houghton gevan het taalgebruik het vraagstuk van de bruikt in zijn boek çThe Victorian Frame
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jn intentie is
ofMind'(YaleUniversity Press,1957).Het sen haakjes geplaatst en zi
merkwaardige is datdezeook meteen vaag slechts tijdeli
jk.Hij impliceertn.l.dater
denkbeeld zoals fvictorian age'probeert af

veelvragen overschieten,en zelfs datdeze

te rekenen door de feitelijke raadpleging studie om een vervolg vraagt, waarin die-

van een onvoorstelbare massaliteratuur.De pere vragen kunnen worden aangesneden.
Deugd doet dit ook.Frame of mind zou Hetresultaatiseen eigenaardige,maar zeer
zelfs te vertalen zijn a1s f
jeestesjesteld- bruikbare 'concrete abstractie'.Hetlaat de

heid',zodatde gelijkenisalm detltelzou
blijken.M aar de Deugd geeftook - wat
wijnietbi
JHoughton vinden - een theoretische onderbouw aan zi
jn methode door

geschiedenis 1os (p.19),maaristoch geen
momentopname.De gegevens die hij ge-

allerleivragen op.
Is een fenomenologische methode in staat

vloedig uitde werken van de romanticien
van randfiguren te citeren, en daardoor

bruikt,liggen imm ers over een grote peri-

ode verspreid.Hierin zien wi
j een zekere
abstractie.Toch moetmen zeggen dathi
j
te presenteren.Hij kenmerkt zijn methode zich baseren wi1op defeitelijkheid (zu den
dan a1s fenom enologisch.D itnu roeptwel Sachen selbst),en hijdoet ditdoor overerin een eerste hoofdstuk een analyse van

een metafysisch jrondpatroon te ontdek- komthijtoteenaantalaanwijsbaretrekken

jversdiemoeten beken?A1sdeschrilverhetwerkelijkontdekt, in deromantischeschri
wordtde vraag dus:gebruikthi
jwe1conse- horen totde romantische geestesgesteldheid
quent de fenomenologische methode, of in hetalgemeen,zonderdathijpretendeert
voerthijvan elders(b.v.vanuiteenwereld- datditbeeld nu alvolledig ofalzijdig is

beschouwelijkeofrelijieuzehouding)ande- uitgediept.Dittotaalbeeld,alsbeeld,iscon-

rebenaderingswi
jzen m?Zovermag ik niet creet.Hetresultaatkunnen wijalleenmaar
te ontdekken hoe onderscheidingen die in

fascinerend noemen. D at er veel vragen

hetboek een belangrijkero1spelen,feno- overblijven en dat de methode misschien

menologisch worden ontwikkeld en vastge- zui
verderkanworden toegepast(hi
jsqreekt
steld.Om een voorbeeld te noemen:watis zelfovereen experimenteelstadium)lsa1-

de betekenisvan fbovennatuurlijkegericht- leen maar prettig,want daardoorbli
jfter

heid,zowelin wijsgerija1sin religieusop- werk aan de winkelmetdepositieve mogezicht'? (p.5).WiJ kri
lgen daar we1enige lijkheid van nog betere resultaten,van weuitlegvan oy devolgendebladzijden,maar tenschappelijke fgroei'.
ik kan niet lnzien dat die uitleg tot stand Waarom i
n hetZaken-en Personenrejister
komtdoormiddelvan de fenomenologische

hetEngelse résumé (pp.429-488)nlet is
methode.Een soortgelijkemoeilijkheiddoet verwerkt,ontgaatmi
jten enenmale.
zich voora1swijevenlaterhetmetafysische A.J.Boekraad(Mi11Hi11)
(in religieuzeenfilosofischezin)in eenzekere onverschilligheid ten aanzien van het
literaire denken moeten concipiëren. Deze JohannesB.Lotzs4.
moeilijkheid isnog klemmendera1swi
jont- DieDreiStujen derLiebe:Eros,
dekken dat de schrijver idealisme - zoals Philia,Agape
wij het kennen in de geschiedenis van de Knecht,Frankfurtam M ain,1971,241 pp.,

wijsbegeerte - en metafysiek praktisch DM .19,80.

identificeert,en systemen d1e de werkelijk- Normaal kent het Nederlands zoals het
heid van de materie aannemen, onder de Duits slechtshetwoord f
liefde',terwi
ller
term materialisme samenbrengt.D e room skatholieken zouden een affinitcit vertonen
methetidealism e doorhun schem a natuur-

in het Grieks een onderscheid is tussen

<eros' f
philia'enIagape'.Deschrijver,proe
s
s
o
r
i
n defilosofie aan de Grejoriana te
bovennatuur,ofschoon wijlaterhetidealis- f
Rome en aan de Jezuïetenfacultelt in Pulme toch ook weer a1s een opvatting m oeten zien die methetchristendom nietsmeer

lach,schetst de achtergrond van deze drie

begrippen bijPlatoon,Aristoteles en Aute maken heeft(p.245).Hierbijhad o.i.de gustinus.Hijnoemtze deelaspecten van de
leer over de participatie van hetzijn kun- eigenschap waardoorde mens totalzijdige
nen zorgen voor nauwkeuriger bepalingen,
maaropnieuw,of ditdan nog fenomenolo-

liefdein staatwordtgesteld.De eerstetwee

ijn dynamisch en louterend,de agayé(eigisch te verkrilgen valt,is voor mi
j de z
genli
jk een christelijk neologisme)duldthet
vraag.
niveau aan van onze gedraging waar Gods

Deschrijverspreektterechtvan een nieu- neerdalende en verlossende genade de menwe methodiek (p.19),en hi
j constateerter selijke aandrift en loutering tot een voleen zekereverwantschap in metde fenome- komen harmonie verheft: fschlieszlich ist
nologie,doordaterfenomenologische tech- derM ensch so groszoderso klein wie seine
nieken worden aangewend.Veelwordttus- Liebe'.
S.DeSm et
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TEen nieuwe politieke theologie' (Streven,
24/1,Januari1971,pp.339-349).Hetmeest
belangrijke lijkt,datin deze studiesde zo

hoognodilehelderheid inzake de theologiClements,Ronald E.- Exodus.- Cambridge Univ.Press,London,1972,248 pp.,
f 2,
20,paper f 1.
Haas,Dr.P.de - The ehurch as an institution. - 63, Rue des M uguets, Luxem-

bourg,175pp.,/10,
-.

sche en fllosofische achtergronden van een
fpolitische n eologie',zoals die met name
door J-B.M etz wordt gestimuleerd maar

doordeevangelischetheoloo!J.Moltmann

(Theologie der So//nung) hler wordt beaamd,gebrachtwordt.Totdan toe werden
de vreemdstezaken onderde vlag van deze

Herrmann, Horst - Der priesterliche f
jolitische n eologie'aangevoerd.Daarom
DienstIV.- Herder,Freiburg/Basel/W ien, hlken de studiesin ditboek onmisbaarvoor
e
en beter lnzicht in deze aangelegenheid.
1972,134pp.,DM .15,- .
Jûngel,Eberhard - Unterwegs zur Sache. S.Trooster
Chr.Kaiser Verlag,M iinchen,1972,229
pp-,Kt,DM .26,- ,Ln,DM .33,- .

Köhler,M artin - Schripen zu Christologie

und M ission.- Chr.KaiserVerlag,Mûnchen,1971,674 pp-,DM .32,- .
Kûng,Hans - Waarom Priester? - Romen en Zonen, Roermond, 1972,97 pp.
,

Proj.Dr.< .A.M .Luypen
God!Goddank! Godverd....
1
H etroepen van de nlcm van Go#

/9,90.

j5,- ,BF.66.

Lace,0.Jessie - Understanding the 0ld
Testament.- Cambridge Univ.Press,London,1972,191 pp.,f 2,20,paper f 1.
Lonergan SJ.,Bernard - M ethod fn Theology.- Darton,Longman & Todd,London,1972,405 pp.,f 4,50.
M artin,Jochen - Der Priesterliche Dienst

Emmaiis,Brugge/utrecht,1971,75 PP.,
Luypen is gewoon hoogleraaraan de theologische faculteit van Tilburg,en verwierf

bekendheid door zi
ln 'filosoferen over de
religieuzeexistentie',deondertitelvan zijn

in 1970 verschenen Ambo-boek De erwtensoep is klaar.De pikante titelvan hethier

esproken boekjeuitde serien eologische
III(DieGenesedespriestertumsinder/rJ- b
Ov
erwegingen sluitdaarbi
l aan.Jesusvan
hen Kirche). - Herder, Freiburg/Basel/ Naz
areth leefdehetmensenleven op een beW ien,1972,119 pp.,DM .16,- .
paaldemanier vöör.Anderen Zagen dit,en
M ellor,Enid B.- The M aking 0/ theOld voor hen was dit fgewoon een openbaring'.
Testament.- Cambridge Univ.Press,LonZiJ gingen evenzo levea.Omdat de eerste
don,1972,215 pp.,f 2,20,paper f 1.
christenen gingen leven zoals Jesus,openSchmandt, Waltel (Jan Jensen) - Keine baarde zich in hun existentie een diepte,
Angst vor Oekumene.- M atthias Griinewaaraan zijzoalsJesus,uitdHkking gaven
wald,M ainz,1972,123pp.,DM .9,80.
hetnoemen,het roepen,hetfluisteren
Schûtz,Paulu.A.- < JJ heisst'Wieder- met de
naam God.Daarmee spraken zi
j
kunjt Christi'/.- Herder,Freiburg/Basel/ Van
e
xi
s
t
ent
i
e
ui
t
.
he
t
ge
he
i
m
va
n
hun
ni
euwe
Wien,1972,96pp.,DM.8,80.
he
denda
ags
t
he
oEe
n
me
e
s
t
e
r
l
i
j
k
e
s
s
a
y
o
v
e
r
Sölle,Dorothee - Politieke Theologie.ogisch geschrijvelen authentiek religieuze
Bosch en Keuning, Baarn, 1972, 96 pp., l
taal.
/7,50,BF.125,
-.
Verkûndigung und Forschung.Neues Tes- S.DeSmet

tament.Beihejte zur 'Evangelische Theolo-

gie'.- Chr.Kaiser Verlag,M iinchen,2/
1970,110 pp-,DM.9,- .

Johann Bapti
stM etz,Jlrgen M oltmann,
WilliOelmûller
K erk tussen gisteren en morgen
(Oekumene)Bosch & Keuning,Baarn,1971,

15e2tpDui
H
p.,tj
2r$lgBF
.l14
se8,
o
inee
v0
a.
n ditboek -

<Kirche im Prozess der Aufklërung. Aspekte
einerneuen <politischen n eologie'- isin
Streven aleensverwerkt in een opstelover

AntonGrabner-Haider

DieBibelund unsereSprache.
K onkreteH erm eneutik
Herder,W ien/Freiburg/Basel,1970,499 pp.,
DM .29,80.
ln dit boek wordt een experiment, dat in
het - eveneens door Grabner-Haider uit-

gegeven - Praktisches Bibellexikon (zle
Streven 24/1 -maart1971 -p.662)op kleinereschaalreedsbegonnen was,voortgezet:

de brug slaan diedewereld van bijbels geloven moet verbinden met de wereld van
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tenschappen gegeven:biolojische,culturele

toentertijdvermeld,zijn daartoeinmeerge- en godsdienstwetenschappehjke antropolonoemd fBibellexikon'vele trefwoorden op- gie.Hetchristelijk antwoord op de vraag
genomen die aan bijbelsdenken en leven kan a1svolgtsamtngevatworden:<Eccehovreemde begrippen behandelen,maar die in m o', doorGod aanvaard zoalsMJnu eenhethedendaagse denken en leven gangbaar maal is,ook in zi
jn verval, zijn eenzaam zi
jn.Gezochtwerd naarhetbijbelsfunda- heid,versagen en dood,omwille van Jezus
mentvoordeze begrippen.Ditnu geschiedt Christus.Een 2e hfst.isgeheelgewijd aan
in ditnieuwe boek op uitgebreider schaal. de m ensin onze geïndustrialiseerde sam enBovendien worden bi
jbelse grondbegriypen leving:gevangen geraaktin technocratie en
bestudeerd op hun wezenli
jke betekenlsen bureaucratie; die we1 een nieuw, mondiaal
inhoud, om ze daarna Tover te zetten'in bewustzijn heeftgekregen van zijn fomgehedendaagse taal.Hetboek valtdaarom in ving', maar twijfelt aan een authentiektwee delen uiteen:in een eerste deelwor- menselijke toekomst in onze technische
den de belangrijkste bijbelse grondbegrip- vooruitgang; die daarop reageert met on-

pen op de eigenlijke betekenis en inhoud dergangs-ideologieën (M arcusel),ofwelmet
onderzocht (God, W oord Gods, geloof, vlucht in naïtve utopieën,met afstand-nezonde,JezusChristus,kruis en opstanding, men van deze tijd in een vluchtnaarhet
Geeste.d.),om dezewezenlijkeinhoud ver- verleden ofwelin finnereEmigration'.Daarvolgens te vertalen in begrippen die deze
inhoud voor dehedendaagse mensverstaanbaar maken. In een tweede deel gebeurt
precies hetomgekeerde:daarin worden be-

uit volgen dan diverse hedendaagse mens-

beelden (M dst.111):marxistisch mensbeeld
(Utopie des totalen M enschen),fascistisch
mensbeeld(Revolutionvon Rechts),idealisgrippen diein hetcultureel-maatschappelijk tisch mensbeeld (beroep op natuurrecht,
leven van vandaaggangbaarzijn (in socio- frechten van de mens',met verwaarlozing
logie,antropologie,filosofie en theologie) van concrete sociaal,cultureelen historisch
eerst op hun eigenlijke betekenis onder- bepaalde verschillen),fpersoonlijk socialiszocht, om ze vervolgens in schriftuurlijk me'(c.q. humanisme,waarin de interperperspectiefteplaatsen.In velevan dezemo- soonlijke relatie beklemtoond wordt ten
derne begrippen wordtvaak in hedendaagse kostevan de<zakelijke'relatieswaarin onttaalter sprake gebrachtwatde Bijbelin moeting van mensen nu eenmaalwezenli
jk
religieuze, metaforische en mythische taal plaats vindt),de mens die in wezen weerreedsuitzegt.M erkwaardig isdatdeserieu- loos is tegen de hedendaagse technocratie
ze wijze waarop dit werk door een groot en bureaucratie ('K leinerMann,wasnun?!'),
team van deskundigen wordt uitgevoerd, en tenslotte hetbeeld van de revolutionaire
bepaalde moderne begrippen somssterk re- 'doorhakker'(ideologie van de anarchistilativeert,juistdoorzein schriftuurlijkper- sche mens). Moltmann stelt aan het eind
spectief te plaatsen. Anders gezegd: het van dithfdst.dathethier steeds om ideo<vertalen' van het Evangelie in mode-be- logieën gaat,die een verwereldlijkte heilsgrippen van onze tijd kan geloofsbezinning leerpretenderen.Christus,de <Mensenzoon'
ook licht een ideologisch stempel opdruk- - zo stelthfdst.IV - vormt de blijvende

ken.Een interessantboek,dateen wezenli
j- kritiek op al deze mensbeelden; in zijn
ke aanvullingen uitwerking isvan hetreeds dood-ten-leven realiseertG od zelf 's m enzo belangrijke PraktischesBibellexikon.
sen <
identiteit'in alzijn onmenseli
jke nietS.Trooster
identiteiten:dâtwatwijverzoening en verlossing noemen.Vandaar iswezenlijk voor
JiirgenM oltmann
het christeli
jk geloven: hoop, tegen alle
M ensch.
hoop in,die de mens blijftstimuleren verder te gaan en zich actiefin te zetten voor
ChristlicheA nthropologiein den
verbetering en vermenseli
jking van zi
jn wekonjliktenderGegenwart
reld;de fnieuwe aarde en de nieuwe hemel'
(Themen der Theologie), Kreuz-verlag, zijn geen wensdromen, maar Gods eigen
Stuttgart/Berlin,1971,175 pp.,DM .14,
80.

toekomstvoormensen en wereld,gegarandeerd in knxis en opstanding van de M ensenzoon.Een merkwaardig boek,dat allesAmbo,Bilthoven,1972,152 pp., /10,
-.
In ditboek wordtbi
jzonderduidelijk,wel- zins aanleiding geeft tot bezinning en verke belangrijke ro1de menswetenschappen der denken. Een nuttige achtergrond ook
zijn gaan spelen in dehedendaagse,antro- voor allen die zich - in welke intensiteit
pologisch georiënteerde theologie. fW as ist dan ook - bezig houden metmenswetender M ensch?',vraagthet eerste hfdst.. Het schappen en de toepassing daarvan.
antwoord wordt vanuit bepaalde menswe- S.Trooster

D e M ens
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tius,diezich afvroegenofzije1k huneigen

GODSDIENST

Wegen zouden gaan of een groep vorm en.
Dit verlangen om Gods wi1 concreet te

leren kennen,staatbijdemeestersvan het
Camara, Dom Helder - Opvoeding tot geestelijk leven bekend als:de onderscheiding der geesten. Een uiterst waardevol
vrqheid.- Orion,Brugge,1972,119 pp..
M eester,Koen de - Spreken metGod? - boekjevoorwiezichweetteverzoenen met
het feit datzo iets gedruktwordt.
Carmditana,Gent,1972,94 pp.,BF.72.
Radermakers,Han - Au /f1de l'évangile S.DeSmet
selon St.Matthieu.- Etudesthéologiques,
Heverlee,1972,2 delen,95 & 399 pp-,BF. Verslagboek D ekenaalCongres
Sint-Niklaa 1971
390.

Goldbrunner,Josej- Seelsorge,einever- Vaerewijck,Sint-Niklaas,154py.,BF.70.
gessene Aujgabe.- Herder Verlag, Frei- Pastoraleconciliesen synodeszljnnaVatiburg/Basel/W ien,1971,190 pp..

GerardPhilips

M aakthetchristendom zich waar?

canum 11 zowat overalaan de orde,soms
vooreen heelland,soms voor één diocees

ofzelfseen dekeij.Ditlaatstewashetgeva1 in Sint-Niklaas. Hoe alles tot stand

DescléeDeBrouwer,Brugge,1971,214?p.. kwam, welke basisrapporten aan de vier
Een klassiek werkjemeteen even klassleke werkgroepen ter discussie werden voorqeinleiding en een dito voorwoord datde ou- legd, welke resoluties wé1 en welke met
dere gelovige za1 aanspreken.W aardevolle werden aanvaard, staat in dit verslagboek
bedenkingen en kanttekeningen van een te lezen.De sfeer van het fcongres' werd
emeritus,naar aanleiding van de onrustdie wellicht nog het best opgeroepen door de
seculariseerders, structuralisten en herme- t
vrijemicro':een uitlaatklep ten gerievevan
neutiekers ook in de Nederlanden teweeg- alle deelnemenden diebinnen de toegestane
brachten.
tijdslimietvan twee minuten hun stem bi
J
S.DeSmet
devoltallige vergadering wilden doen horen
en een summier antwoord op hun vragen

Proj.Dr.J.VanHooj
H etwoord flaan de leken

Stadion,Lommel,1971,112 pp.,BF.120.

kri
jgen.Een overzichtstabel ordent de 613
deelnemersnaarleeftijd (248van 20tot39

j.
)en beroej(o.
m.152leraars;116bedien-

W asditboekjewellichtbeternietversche- den;23arbelders;3dokters;1landbouwer).
nen? Een ijdelevraag,wantinderdaad zijn Hetdocumentmaakteen evaluatie mogelijk
er nogalwat gelovigen die alles wat zich van het kerkelijke aggiornamento in een
vandaag in de Kerk afspeelt a1sidentiteits- Vlaamse stad van bijna 50.000 inwoners.
verliesbeschouwen.Ookzijhebbenhetvol- S.DeSmet
ste rechtzich te doen horen metbetrekking
tot hiërarchie, dogm a, liturgie, m oraal, AndréLouj
moederschap, opvoedinj en gebed. Alle H eer,leerons bidden
stunteligheid en onhandlgheid van gedachte
en inhoud,van taalen vorm ,m oeten we er

dan maarbijnemen.
S.DeSmet

PietPenningD eVries

Onderscheiding derGeesten
Patmos,Antwerpen /Utrecht,1971,96pp.,
BF.115.
Van Pater Penning De Vries, auteur van
diverse boeken over Ignatius van Loyola,

Lannoo,Tielt/Utrecht,1972, 192 pp.,
BF.105.
Het was de bedoeling van Dom Louf van

de Katsberg-abdijde ervaring van een biddendetebeschrijven?of,zoalsdeondertitel
hetuitdrukt,zelfsb1jhetschrijven <ietsgewaar te worden van God'. De oude monastieke auteurs hebben hem daartoe hun
apophtegmen geleend,maar ookmensen a1s

C.Verhoeven Melpen hem zijn ervaring te
verwoorden.Neen,men kan nietleren bid-

deGeestelijkeOefeningen en hetGeestelijk den evenmin a1sleren zien.God geefthet

Dagboek,nu een handleiding over <leven gebed aan wie bidt.
metGod'.Eerstkomteen uiteenzetting over S.DeSmet
de consequentiesvan een Godsaanvaardend
leven.Dan volgen twee zogenaamde voor- NorbertJchf
//er,

beelden.Het eerste bevat dajboeknotities Bejreiung zurFreihetï

van een verpleegsterzAns,28 Jaar oud;zij Pustet,Regensburg,1971,200 pp.,D M .16.

wilvoorGod uitmaken ofzijza1trouwen

chifferszegtindezee1fjebundeldeartikeofreligieuzeworden.Hettweedevoorbeeld 1S
en behartigenswaardigedlngen voorgeloviis datvan de eerste compagnons van Igna- gendiehunverantwoordelijkheidwillenne-
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men.Hijmeentdatwi
jin deKerkwe1met

allerleinieuwenotiesen ideeën spelen,maar
LITERATUUR
nog steeds werken volgens feodaal of monarchistisch patroon.A1s b.
v.de collegialiteit van de bisschoppen ook die van hun Bruyn,Je/de- Hethardegrasen de weke
gelovijen zou impliceren,dan zou Latijns- werkelqkheid.- Orion,Brugge, 1972,172
Amenka,ZaïreofNederland MermogeWk
.
enige steun kunnen ondervinden. M erk- PP.
Burroughs,William S.- Naakte lunch.waardig is ook <Das Kirchliche Lehramt Meulee off, Amsterdam, 1972, 285 pp.,
und dasRisiko der Glëubigen'(pp.164- /17,50.
178). Niet de structuren moeten volgens Day,Dorothy - Brood en vissen.- Orion,
ScMffers veranderen in de Kerk, we1 de Brugge,1972,247 pp..
wijze waarop.Zolang het leerambt slechts Endo,Shusaku - Silence.- Calman-lzvy,
gehanteerd wordt a1s een instantie die Paris,1972,272 pp..
dood-met-de-kogel-bevelen brult in nood- Isacker, Frans van - Kortstondige ont-

situaties,za1hetjehaatbli
jven.A1shetde hoojding.- Orion,Brugge,1972,142 pp..
gelovigen mede ln zijn verantwoordelijk- Kaders,Ismaël- De generaalvan hetdoheid betrekt, zoals heden ten dage industriegroepen op teamwork en medezeggenschap aansturen,zal de Kerk ook in haar
lerarende functie antwoorden wekken die
meermet haar roeping overeenkomen.
S.DeSmet

Rudol!Pesch
DieBibelkritisch lesen

de leger.- Pegasus,Amsterdam,1972,264

PP.,/11,90.
Kesting,M arianne - Auj derSuche nach

der Realitöt.- Piper,M iinchen,1972,291
pp.,DM .19,80.
Pauwels, Werner - Geen zonen meer.Orion,Brugge,1972,142pp..

W alterVerlag,Olten,1970,134 pp.,
SF.11,50.

M argaretDrabble

ten aan een ruim erpubliek weetm ee te de-

gevoelensen belevingen,m aarhetiste veel.

De wlfervll
Ditboekjevan degrotekatholiekeexegeet Kosmos, Amsterdam /Antwerpen, 1971,
bundelteen twaalftal toespraken en radio- 208 pp.,j12,50.
causerieën, die alle op de een of andere Ditboek is <des Guten zuviel'.Op meesterwijzemetdebenaderingvan ofhetverstaan lijkewijze weetschrijfsterde gevoelenste
van de Bijbelte maken hebben:de eigen beschrijven vaneen jongevrouw diein alle
taalvan hetbijbelboek,nieuweexegetische eenzaamheideenkindkri
jgtnadathaarman
methoden,hoedeBijbelvertalen?,oecume- haarverlaten heeft,of,zo
alszijlateranalynisme en verschuivingen in de bijbelweten- seert,nadat zijhem de deur uit gejaagd
schap,theologischeverklaringvan de kindseft.Kortdaarna gaatzijeen verhouding
heidsevangeliën.Hetprettige in ditboek is he
aan met de man van haar vriendin. Van
hetgemakwaarmeedevakmanzijn inzich- begin af aan analyseert zij minutieus haar
len: schijnbaar soms afbrekend, in feite Zij kan nietophouden met achter zichzelf
steeds dwingend tot diepere gelovige bezinning.

J.-M .Tison

G .Nissim & G .G ordon

M e voiciSeigneur.
Livre pour la prière

te gaan staan en zichzelf te observeren.

Daardoor mislukken ook haar menselijke
relaties. De eeuwige zelfreflectie van de
vrouw en de voortdurende analysesvan de

schrijfster vloeien ineen en werken op den

duuruiterstvermoeiend.Zo wordthetweer
Fayard -M nme,Paris/Tours, 1970,
voervoor psychiaters.Toch moet eerlijk288 pp.,FF.16,60.
heidshalvegezegd worden datdeinnerlijke
Hetis we1 een probleem tegenwoordig wat onzekerheid,hetver doorgevoerde egocen-

je kinderen in handen kunt geven a1s ge- trisme en een continu voorjevoelvan misbedenboek en hoe met ze te bidden. Een lukking en tegenvallers luld en duidelijk
parafrase,voor nagenoeg elke dag,van een spreken.M aar,zoalsgezegd,een beetjete
zinssnedeuitOnze Vader;een bondige ver- veelvan hetTgoede'.
klaring van de mis,een goede suggestie tot R.S.

gebed bij de voornaamste momenten van
hetkerkelijk jaaren voordevakantie:dat
is de ie oud van dit kleurrijke lees- en HeinrichBöll
werkboek voor kinderen, dat we1 aan het Gruppenbild m itD J> .Rom an
verlangen van vele ouders tegemoetza1kom en.
S.DeSm et

Kiepenheuer& W itsch,Köln,1971,400 pp.,
DM .25,- .
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In heelzijn oeuvre heeftBö11mensen ge- totnog toenietvermochtteoverschri
jden.
tekend die zich verzetten tegen een inhu-

Böllisnuop eenyuntgekomenwaarop hij

manementaliteit.Overalsignaleerdehi
jde- dieperin de essentlële vragen van hetmenze onmenselilkheid:in hetnationaal-socia- selijk bestaan za1moeten doorstoten;dan
lisme,in de oorlogsverdwazing,in een into- kanhi
jeenvan degrootsteDuitse dichters
lerante geloofsprakti
jk,in dedoorwinstbe- van onze ti
jd worden.Lukthem datniet,
jagen reclnmeverziektewelvaartstaat.BiJ- danza1Mjook verderuiterstleesbareboej! En
na altijd stonden Böllsromanfiguren daar- ken schrijven,want vertellen kan hi
door in een houding van verzet tegen iets. nog nooitwaren zijn romanfiguren menseIn zi
ln nieuwste roman is dat anders.In lijker,minderschematisch dan in deze ron.Maartotde werkelilk groten za1hij
LeniPfeiffer,deRussischekrijgsgevangene ma
dan nooitbehoren.
Boris,hun beiderzoon Lev en vele nevenfiguren ontmoet de lezer voor heteerst in n .van Oorschot
Bölls romans mensen die eenvoudigweg
mens,diezichzelfzijn.Zijzijnnon-confor- PaulK.Kurz
mist,Tanormaal',onaangepastaan de eisen

engebruikeli
jkevormenvanhetmaatschap- Uber moderne Literatur
peli
jkleven?omdatzi
jnietwensenteschip- Standorteund Deutungen

?eren en uitsluitend leven vanuitde inner- Verlag Josef Knecht,Frankfurt,1,1967,

ll
jkheid van hun eigen goede hart.Inzover 250 pp.,DM .19,80,II,1969,335 pp.,DM .
is deze roman de beste die Bö11 ooit geschreven heeft.M aar:de kern van de ro-

24,- .
In Stimmen derZeit,min ofmeerhetDuitman is dus eigenlijk een idylle.W anneer se pendant van ons eigen Streven, publiBö11 consequent was geweest,had daarom ceert Paul Konrad Kurz S.J.,docent voor
delevensbeschrijvingvan LeniPfeifferniet de nieuwste Duitse letterkunde aan de unide vorm van een roman, maar ofwel die versiteitvan M ûnchen,regelmatig spitse en
van een soorthagiografie ofweldie van een terzakekundigeartikelen overzijn vakgerasechte tragedie moeten aannemen.W aar- bied.Sinds enkele jaren bundelthi
j deze

schijnlijk terecht heeft Bö11echter aange- opstellen (tesamen metnog nieteerdergevoeld,dathij(nog?)nietin staatistothet publiceerdebi
jdragen)inboekvorm;dederuitbeelden van positievemenselijkheid zon- de van deze bundelswerd in hetjanuarider mxr.Zo'n poging zou op ditogenblik nummervan dittijdschriftgerecenseerd (p.
bijhem totafschuwelijkekitschleiden.Nog 533 v.
).Hetlijktzinvol,nog kort op het
minder beschikt hi
J over de metafysieke eerste en tweede deelte wijzen,die totnu
diepgang die nodig is voor de uitbeelding
van de tragische ondergang van het goede
in een uithet lood geslagen wereld.Daarom ontweek Bö11 de poetische genres die

ziln stof rechthadden kunnen doen en verpakte zijn idyllein een onderkoelde satirische distantie,die slechtpastbiJhet onder
dezeverpakking brandendeidealisme.Dehelaas niet ironische - distantie scMep

Bö11,doordathi
jdelezernietdirect,maar
slechts door de verslagen van ooggetuigen
metLeni in contact brengt.Ditprocédé is
alleen dan functioneel,a1sdoordeverschil-

toe in Streven nietbesproken werden.Kurz
combineert een uiterst gedegen kennis van
de m odernste D uitse letterkunde met een
gematigd-conservatief christelijk standpunt.
Vandaaruit formuleert hij zijn inzichten
over Thomas M ann, Brecht, M ax Frisch,
K afka!Broch en Nelly Sachs,over moderne lyrlek en de .Gruppe 47,,over de ver.
houding van de literatuur tot christendom,
natuurwetenschap.Deze inzichtheolojieofno
ten wilken galeens van de in de Duitse

literatuurwetenschap gangbare af;zi
j vertrekken nu eenmaal vanuit een daar niet

lende kijk van de getuigen steeds nieuwe gebruikelijk standpunt.Ook strijken Kurz'

facetten in de hoofdpersoon oplichten.Dit opvattingen niet zelden de naar links of
ishiernauweWkshetgeval;deeenvormige rechts geprononceerd denkende Christenen
kijkvan deepischevertellersgreektuitde tegen de haren in.Kurz iszich datbewust
mond van allepersonen metw1eLeniop de en zegtin hetmotto voorhettweede deel:
<groepsfoto' kwam. Bölls satire bestaat SW er sich mit beiden auseinandersetzt,gedaarin datMjgematigd metdeseksgolfen rët zwischen die Stc le. Aber vielleicht
deenvoguezijndemaatschappi
jkritiekmee- kommt es vorerst nicht aufs Sitzen an'.
doet,maardezeverschijnselen tegeli
jk toch Ook voor hen die hetmetvele opvattingen
weer op de hak neemt.Deze houding doet van Kurznieteenszullen zijn,ishetovereigenli
jk nogalgoedkoop aan.- Gruppen- denken van diens m oedige, m et grondige
bild mit Dame is een uiterst interessante kennisvan zaken gepaarde stellingname zeroman, omdat MJ duidelijker dan ooit de kerzinvolen vruchtbaar.
grenzen laatzien die Böllspoëtische kracht Th.van Oorschot
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Schiller-Zeitgenosse allerEpochen
D okum entezurW irkungsgeschichte
Schillers in D eutschland
Teil 1.
.1782 -1859

Athenëum,Frankfurt,1970,608 pp.,
Egan,M ichael- Ibsen.The criticalheri- DM .65.
tage.- Routledge & Kegan Paul,London, W aar de reusachtige Schiller-vakliteratuur
1972,505 pp-,f 6,- .
de indruk kan wettigen dat het laatste
Schlajjer, Hannelore - Dramenjorm und woord nu ongeveerwe1gezegd en geschreKlassenstruktur. - Metzlersche, Stuttgart, venwerd,slaagtG.Sautermeisterernieta11972,130 pp..
een in uit de buurtvan andere interpretaShakespeare, William - Verzameld werk l
t
i
teblijven maartevensfundamenteleen
IV.- DeNederlandsche Boekhandel,Ant- teegs
elijknieuweinzichtenop tedringen.Dewerpen,1971,936 pp.,BF.570.
monstrerend aan (vooral) W allenstein,Die

Jungjrau von Orleans en Wilhelm Tell,bewijst S.dat de idylle a1s structuurprincipe

deze stukken thematisch en ideëel bepaalt;
PelerWeber

Dr M enschenbild desbi
irgerlichen
Trauerspiels.
Entstehung und Funktion von
Lessings 'M fJJ Sara Sam pson'
Rqtten & Loening,Berlint-ost),1970,
275pp.,M .7,50.
Deze bijdrage van de marxistische literatuurgescMedsceijvingwi1afrekenenmetde
ongetwijfeld verdienstelijkemaardoctrinair-

deidylleisdannogwe1herkenbaara1seen

esthetlsch genre, maar ze wordt omgebouwd tot een utopisch mechanisme, dat

in maximale spanning de relatiestussen zi
jn

en wezen uitdrukt,en in laatste instantiede

fundering blijkt te zijn van Schillers beroemde doctrine van hetnaïeve en hetsentimentele.N.Oellers'boek is een indrukwekkend-volledige verzameling historische

documenten over Schillers receytie,te tal-

rijkenteverscheidenom eenslultendediagontoereikende exegese van het burgerli
jke nose te vormen,we1e1k voor zich elementreurspelin de 18e eeuw zoalsopgevatdoor

ten die geestes- en literairhistorisch reliëf

de burgerli
jke wetenschap en de naïeve vertegenwoordigen en onmisbare gelevens
marxisten à la Franz M ehring.Emancipatie uitmaken om de grillige evolutielijn ln het
is hetroepwoord en ideologie de dragende

onthaalvan en dereactie op Schillerte be-

bodem.TegelijkzietS.in dathetom fun- grijpen.
damentelewijzigingen gaatin hetperspec- C.Tindemans
tiefwaarmee de tijdgenootmidden in een
veranderende wereld poogt de toekomst

dichterbijtehalen.Datdezebelijdenismoreel-ethisch principiëler isdan sociaal-m aat-

schappelijk,wi1 S.niet bekennen;vanuit
zijn eigen ideologische overtuiging wordtdit D avid J.W elsh
perspectief dan ook consequent utopisch Russian Com edy 1765 -1823
genoemd. Tegelijk worden alle kenmerken M outon,Den Haag,1966,133 pp.:j21,50.
toch zo grondig geëvalueerd, dat dit werk Het is ondenkbaar dat A. S.Grlbojedow
meteen gaatbehoren totde wezenlijke the- (1795-1829),de eerste Russische toneelauoriedemonstraties van de marxistische vakliteratuur.
C.Tindemans

teur van m eer dan nationale faam ,volkomen uit het niets is opgedoken.S.heeftin

dezebescheiden studiezi
jnvoorgangersonderzochtop hun aan-en inbreng.De slaaf-

seafhankeli
jkheid van hetFranse modelis
GertSautermeister

Idyllik und Dramatik im W erk
Friedrich Schillers.
Zum gestichtlichen Ortseiner
klanischen Dram en
Kohlhammer,Stuttgart,1971,236 pp.,
DM .49,80.
NorbertOellers,SrJ#.

in alle domeinen merkbaar:de thema's,de
karakters en de genrestructuur.Toch is er
een stille evolutie vanaf de oprichting van
heteigen Russische beroepstheaterin 1764 -

65 (door Catharina de Grote) tot de première van Gribojedows Gore otuma (Verstandbrengtleed,1823).Voorzichtigesatire
en tijdsactuele motieven zorgen geleidelijk
voor een sterke nationale inslag.
C.Tindem ans
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van deze naïeve,ongesofistikeerde fan-pu-
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blikaties.Hunfascinatie(diezebeslisthebben)is rechtevenredig methun 'systematische'slordigheid.
D.Lauwaert

Bêrubê,Renald,& Yvan Patry- Jean-pier-

re Lejebvre. - Université du Québec, GaryCarey
M ontréal,1971,229pp.,$3,50.
Pitiot,Pierre- Cinéma de mort.- Signe, LostFfl>
Fribourg,1972,93 pp..
Wilcock,John, e.a.- The autobiography

Museum of Modern Art,New York,1970,

91py.,$4,95.
and sex lije //Andy Warhol.- Othersce- Erzljn talloze films waarvan alleen nog
nes,New York,1971,z.p.,geïll..
maarenkele foto's(stills)a1sjetuige over-

blijven,samen meteenbeschrilvingvanhet

verhaal,van acteursen filmploeg.Die stills
werden door het M useum of Modern Art
Andy Warhol
in een tentoonstelling samengebracht. Uit
BlueM ovie
die tentoonstelling groeide dan weer dit
Kiepenheuer& W itsch,Köln,1971,128 pp., prachtige platenboek. Filmillustraties in
gdll.,D M .12,- .
boeken en ti
jdschriften zijn eigenlijk een
In hetboekBlueM ovie,datonderdenaam evenbelangrijkemanierom metfilm om te

vanAndyWarholisgepubliceerd,staatleen gaan (over film te denken en film aan te
woord van W arhol zelf,zoals in de fllm, voelen)a1seroverschrijven,pratenoflezen.
waarvanhetboek dedialoojweergeeft,geen De filmillustratie kan hetvertrekpuntzijn
houding of scène door reglsseurW arholis VO0r een autonor;e en OorspronkeEjke revoorgeschreven.W atW arholdoetisop ge- flectie op het verschijnsel film. In Lost

regelde tijden deinstelling wi
jzigen van de Films worden hoofdzakelijk foto's gepublicamera die gedurende een oktobermiddag
in 1968 een verliefd koppelin dekamervan
een vriend observeert,nietalsvoyeur,maar
a1s aanwezige.De conversatievan hetkoppe1verlooptvolgenshetzelfde ongedwongen

ritme,uiterstqersoonli
jke reactiesmengend

met beschouwlngen over wereldproblemen.
Nietvoor nietsnoem tW arholfBlueM ovie'
een film over de oorlog van Vietnam .
S.H eester

ceerd uitfilmsvan hetmidden en heteinde

van dejaren twintig.Opvallendishettheatrale karakter van de gefotografeerde scènes. Een complexe reeks verhoudingen
wordtin éénfoto samengebald.Zelden heeft
een starereen centraleplaatswaarrond ob-

jectenen personagesworden georganiseerd.
Hetdramatische en narratieve heeft er een
belangrijker roldan hetfotogenieke.Het
spreken (de betekenis,de structurering) zit
in hetvisuele materiaalzelf.
D .Lauwaert

Ian A llan Film Album s,
1 - W esterns
2 - H orror
3 - Cary G rant

NormanZierold

TheH ollywood Tycoons

Hamish Hamilton,London,1969, 354 pp.,
f2,50.
Ian Mlan,London:52pp.,60yl..
Naast de gespeciallseerde:erudlete filmpu- Norman Zierold schreef een reeksopperblikatiesverschi
jnen erblljkbaarnogsteeds vlakkige portretten van Hollm ood-produdoodgewone fan-publikaties.Het Franstali- centen. Het is belangrijk dat nu steeds
geCinérevueblijftbestaan en dezeIanAl- meer aandacht aan de Amerikaanse produ-

1an Albums met hoofdzakelijk illustraties centen wordtbesteed.Hetstereotieye Ho1behoren tot dezelfde categorie. M et o.m. lywood-beeld dat zowel in a1s bulten de
dit verschil natuurlijk datCinérevue een Verenigde Staten een hardnekkij leven
traditie hooghoudt,terwi
jlde recente Ian schijnttehebben,moetdringend v1astudie
Allan Albums (publikatiedatum 1971) het enpublicatieafgebroken worden.InHo11!onschuldige en naïeve opnieuw moeten be- wood werkte gedurende enkele decennla

vestigen.Destijlvan deze albums(en dat één van de belangrijkste instantiesvan de
bepaaltde waardevan ditsoortpublikaties) cultuurindustrie.Nietalleen de onvrijheden
is onduidelijk.De keuze van de illustraties en inperkingen werden in Hollywood uitgelaat vaak te wensen over, de 1ay out had

verzorgder kunnen zijn. M aar natuurlijk

test,maar er werden door acteurs,reqisseurs,schrijvers en producenten ook mld-

behoort deze slordigheid tot de kern zelf delen ontwikkeld om het strakke en mas-
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sieve van een industrie soepelen levendig
te houden.Meer dan ooitisditlaatste aspect actueel en bruikbaar. De hernieuwde
belangstelling voor hetverleden van Hollywood isniettoevallig,maar kan functioneel
en strategisch ingezetworden.Hetklassieke
Hollm ood vertegenwoordigtop ditmoment
een stuk humaniteitdatnietmeergevonden
wordtin de huidige cinema.Hetboek van
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Cowie's Filmguides. Nochtans zijn beide
publikaties geheelandersvan opzet: Speed

beschri
jftdecommerciëlefilmsector,Cowie
beki
jkt de filmprodukties van e1k land.
Speed neemtvoorzijnjaaroverzichthoofdzakelijk films die in Groot-Brittannië werdenyeëxploiteerd (en voegtdaarbi
jeentoemaatje continentale, commerciële films en
filmsdie in de maak zijn op hetmoment

Norman Zierold kan echter bijditbruik- vraagt aan e1k land water zoal aan films
baar maken van het klassieke Hollm ood
alleen maar een zeer marginale rolspelen.
Een m inimaaldoorzichtin deeconom ievan
showbusinessontbreekt.Hetboek isverder
ook slordig in elkaar gezet,zonder gevoel
van continuïteiten interactie tussen deverschillendebesproken producers.Een uitvoerige index maakthetboek praktisch bruikbaar.Het isgeïllustreerd.
D.Lauwaert

JosephW eintraub

The W itand W isdom //M ae West
Avon Books,New York.

werd jeproduceerd, onverschillig of die
het bultenland haalden of niet.Aangezien
de programma's in de Britse bioskopen
goeddeelsmetdezelfdefilmsworden gevuld

a1sbi
jons,houdtSyeed's naslagwerk zijn

waarde ook in hetbultenland.De basisvan

zijn werk:degeëxploiteerdefilm,lijktme

veel gezonder dan Cowie's nationale produktiesalsuitgangspunt.Speed heeftverder
ook een goede 1ay out man naast zich en

vindtillustratiemateriaaleven belangrijka1s
teksten.Film Revfew is elk jaar weer een
mooi,aantrekkelijk platenboek.De redactionele hoofdstukjes van Speed zijn knap
a1s keuze van onderwerp - hier bv. over
bioskoop-orgels,filmarchieven,film en tele-

A1sik naareen M ae W est ga,ziter alti
jd visie - maar zijn zelden bevreégend a1s
we1iemandzeersnelde f
onvergetelijkeuit- tekst. Speed is net a1s Cowie een ietwat
spraken' van Miss W est te noteren. Dat zeurderi
gaek,tg
ruttelendefilmkijker.Hetboek
hoeft nu nietmeer.De overvloedig geïllu- wordtpr
lsch gemaaktdooreen uitvoeri-

streerdebundelingMae-W est-ianabrengtje ge lijstgegevensoveralle besproken films.
de fraaiste exemplaren uit haar films. Je Naast een titel-register mis ik echter wel
mistnatuurli
jk één kapitaalelement:haar een personen-register om hetboek volledig
stem.Dieisaan de zware,manneli
jke kant. te m aken.
Ook haarspreeksti
jlbehoorttotdeessen- D .Lauwaert
tie van M ae W est:hetis alsof ze zichzelf,
zelfbewusten m et afstand,staatte citeren.
De illustraties geven een idee van haar ui-

terli
jkeverschi
jning.Veelminderdan haar, PeterCowie
nu nietm eer werkzame erotische image,is InternationalFilmguide,1971

Tantivy Press,London,480pp.,E0,75.
nu vooralde fbehandelinj'van datimage The
opvallend.M ae W est is nletgekleed,m aar In de Filmguides wordt per nationaliteit
wordt bekleed; de variaties op het thema

een overzicht gegeven van de filmproduk-

van de drayeriezijn onuitputtelijk.Zever- ties. Eigenlijk een verwarrend en onjuist
t
egenwoordljt dan ook verschillende en princiye;filmindustrielaatzich nietzonder
contradictorlscheerotische stadia:ze isVic- m eerlndelen volgenslanden van oorsprong;
toriaans en geëmancipeerd binnen het Vic- Belgische film naastAmerikaanse ofJapantoriaanse, maar tevens staat ze helemaal se film plaatsen is een gelijkschakeling
buiten hetVictoriaanse en kondigteen an- doorvoeren die het internationale karakter

dere seksuele praktijk aan. A1s erotische en de Amerikaansemonopolieyositiein de
overgangsfiguurbezitzijeengroteluciditeit filmindustrie over het hoofd zlet.Een naen ironie,zelfkennis en speelsheid,die men slagwerk moet hetverder ook hebben van
goede layout, overzichtelijkheid, handige
daarna nooitmeer zo heeftkunnen zien.
D .Lauwaert

F.M auriceSpeed

Film R eview,1970-1971

r
u1br
iceringen.Zoals alle Tantiq uitgaven
o.
.v.Peter Cowie overheersen hler slechte
layout,onoverzichtelijkheid en slechte rubrlceringen. E1k jaar brengt de Filmguide
ook eenvijftalfDirectorsoftheYear'.Hier
zijn hetDonskoi,Kazan,M elville,Oshima

W .H.Allen,London,1971,240 pp.,geïll-, en Schorm.Deze keuze en de motivering
E 1,
75.
zijn nietovertuigend.
Een jaarli
jks naslagwerk,net zoals Peter D .Lauwaert
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een ontwerp van wetenschappelijkeinventa-

KUNJT

ris voorleggen.Niemand za1 nog aan het

nut én de noodzaak van een soortgelijke
inventaris twi
jfelen.Hetis een onmisbaar

instrument in de bewustwording van het
Devliegher, Luc - Damme. - Lannoo, milieu waarin we leven en waarvan we nu
Tielt,1972,348 pp.,BF.540.
pas, nu het in alle opzichten bedreigd
Bihalii-M erin,Oto,Sn:g.- Bruecken der wordt, de existentiële betekenis ervaren.
Welt.- Bucher,Luzern,1971,278 pp.,SF. Hoe men ook over onzeverhouding tothet
58,
-.
verleden denkt, dit boek maakt een reële
Gi
jjhorn,Hans- Kritik derKunstpödago- en directe confrontatieermeemogeli
jk.De
gik.- DuM ontSchauberg,Köln,1972,195 kritiek diemen de ssmenstellerskan ma
ken,
pp.,DM .16,80.
komt er dan ook op neer datze die conGroh,Klaus,Hrsg. - Aktuelle Kunstin frontatie niet ver genoeg hebben doorgeOsteuropa. - DuMont Schauberg, Köln, dreven enzi
chnogteveeljehouden hebben
1972,z.p.,geïll.,DM .28,- .
aan een vlakke beschrijvlng van details,
Hennig-schejold,M onica,& HelagSchmidt- waar een analyse van dorpskernen of straThomse - Transparenz und M asse.- Du- ten ruimer uitgewerkt had moeten worden
M ontSchauberg,Köln,1972,173pp.,geïll., dan nu het geval is.Het moet hun echter
DM .38,
-.
a1s verdienste aangerekend worden dat ze
Hess, Thomas B.- BarnettNewman.- reedspogingen in deze richting hebben onMuseum of modern art,New York, 1972, dernomen.Van wetenschappeli
jke kantbe160pp.,175 i11.,$7,95.
keken,had men we1 een literatuurvermelM itscherlich, Alexander - Thesen zur dingbije1k objectofobjectgroep verwacht.
Stadt.- Suhrkamp, Frankfurt, 1971, 150 G.Bekaert
PP.,DM .5,
-.

Pjajl,Konrad - Kunst/JrdieZukunjt.-

DuM ont Schauberg, Köln, 1972, 139 pp., Joseph Cornet
DM .16,80.
Kunstvan zwartAjrika in hetland

Pjei
jjer, Giinter - Kunst und Kommunikation.- DuM ontSchauberg,Köln,1972, aan de Zaïre
242pp.,DM .24,- .

Arcade, Brussel, 370 pp., 299 ill.waarvan

deland, Hasselt,1972, 308 pp., geïll., BF.
525.
Rotzler,Will
y - Objekt-Kunst.- DuMont
Schauberg,Köln,1972,215 pp.,geïll.,DM.
28,- .

Het boek van Cornetis de eerste systematische studie van de <kunstvan zwartAfrika in het land aan de Zaïre'na Fr. O1-

Bouwen door de eeuwen heen
Inventaris van hetCultuurbezitin
Vlaanderen
A rchitectuurdeel1.ProvincieBrabant,A rrondissem entLeuven

verschillende geojrafisch onderscheiden

Richard Wagner- (Genieenwereld),Hei- vele klpl..

soledi,Luik,1971,464 pp.,41 plattegronden,269 i11.,10 klpl.,7 kaarten,
geb.BF.350.
ln opdracht van de Belgische M inisteries
van Cultuur wordt momenteel gewerkt aan
een systematische inventaris van hetnationale cultuurbezit.Heteerste deelbetreft de
architectuur in het arrondissement Leuven
en geldta1s fmethodologische piloot-studie'.
De samenstellers hadden een drievoudig

br
echts'Plastiek vanKonqo,datreedsvan
1946 dateert.H et erg dubleuze Testhetische
uitgangspunt', zoals dat in de inleiding
wordt geform uleerd, belet de auteur niet
een m erkwaardige synthese te geven van de
groepen m ethun elgen stilistische kenm er-

ken en hun mogelijke interpretatie.Hoewel

de auteur zoveel mojeli
jk de functionele
betekenis van een obgect toelicht en zelfs
hieren daareen allusle maaktop deruim-

telijke contextwaarin een beeld zich bevond,toch gaatzijn aandachtquasiuitsluitend naarhttopstellen ofminstensvoorbereiden van een classificatie van het <kunst-

object'diehetmogelijk moetmakenhette
situerenin eenstijlofsubstijl,om uiteindelijk tekunnen komen tothetonderscheiden
van de hand van de meester.Op die wijze
wordtde jonge Afrikaanse kunstgeschiedschrijving helemaalop Europese leest ge-

doel voor ogen:een li
jstopmaken van ge- schoeid,en dit op een ogenbhk
- datde Eubouwen of gebouwengroepen die dienen
beschermd te worden; een beknopte gids
verschaffen aan wie zich voor hetarchitectuurpatrimonium interesseert en tenslotte

ropesekunstjeschiedenishardaan hetwerken is om zlch van deze al te exclusieve
categorieën te ontdoen.Het zou ook voor

dewesterse kunstgeschiedeniseen hulp zijn
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indien de kenners van de Afrikaanse kunst, gedissecteerd kan worden. De graad van
in plaats van de gegeven kunstcategorieën bewustzi
jn van dezecontradictiemaakthet
toe te passen, zouden proberen vanuit de verschil tussen de twee uitgaven uit. Zoeigenheid van hun object nieuwe catego- lang hetgaatom hetmeedelen van historirieën te ontwikkelen.Zoals delay-outreeds sche feiten vervult zo'n lexicon een inforsuggereert,verlooptde uitstekende illustra- matieve functie. M aar de informatie kan
tie volgens een eigen ritme.De afgebeelde niet compleet en zinvol zi
jn zonder interobjecten komen voorhetgrootste deeluit pretatie.De auteursvan K unstvan nu,een
de privé-collectiesvan Jefen RenéVander projectgroep van hetKunsthistorisch InstiStraeten en zijn dus meestalonuitgegeven. tuutvan Utrecht,waren zich hiervan totop
Een uitvoerigebibliografierondtditbelang- zekere hoogte bewusten proberen dan ook
wekkende werk af.
zo objectiefmogelijk de fenomenen tebeG.Bekaert
schri
jven.In hun opzethadden zehetiets

gemakkelijkerdan deauteursvan hetLexiCarelBlotkamp

N a de beeldenstorm

con,daar ze in hoofdzaak individuele kunstenaars voorstellen.M aar ook een verge-

lijking van de algemene trefwoorden die in

ide uitgaven voorkomen, valt in hun
Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit be
voordeeluit:de informatie ispreciezer,volen Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen,
lediger,beter gestructureerd,en controleer1970,100 pp.,63 p1..
rdoor de bibliografie die bij e1k trefDe auteur begintzi
jn boek,datdrie op- baa
ord is opgegeven.De illustratiesin Kunst
stellen over recente beeldende kunstomvat, wo
nu vormen een uitstekende aanvulling
mettestellen datheteenzijdig is.Hoewel van
ij de tekst.
deze affirmatie pleonastisch is,ishet goed b
ze te expliciteren,want er heersen nog a1- G.Bekaert

ti
jd vooroordelen over de onvermijdelijke
eenzijdigheidvane1kauteurdienietsanders
kan dan een persoonli
jke interpretatie van M axBense
een aantalfeiten voorstellen.De feiten die Artistik und Engagement
Blotkamp onderzoektbetreffen de ontwik-

Kiepenheuer und W itsch,Köln, 1970,

keling van de beeldende kunstin dejaren 182 pp.,DM .14,- .
zestig,de hoek van waaruithijzebeki
jkt In dit boek van M ax Bense, die vooral
is de autonomie van het kunstwerk. Deze onderzoekingenoverexacteesthetiekopzijn
blijkteen uitstekend standpuntte zijn om naam heeftstaan,worden een aantalkorte
een overzichten een inzichtte verkri
jgen
van de complexe situatie.De keuze en de gelegenheidsstukjesgebundeld onderdetitel
weergave van de illustratie,waarin de internationale produktie met de Nederlandse

Artistik und Engagem ent.Prösentation & -

thetischerObjekte.Ze laten nietenkelBense's levendige interesse voor actuele kunst

(van Belgische zi
jde wordt alleen Panama- ien,maar zijn in de eerste plaats aanleirenko vermeld)wordtvermengd,zijn voor- z
dingen om een exactere methode voor de
treffelijk.
kunstkritiek uit te werken en de toepasseG .Bekaert
lijkheid van zijn theorie te onderzoeken.
G .Bekaert

K unst van N u
Elsevitr,Amsterdam/Brussel,1971,160 pp., AlbertSmeets
64 i11.,waarvan 18 in kleur,BF.295.
Van Ensor totPerm eke
#.Dusaren #.Smeets
Lannoo,Tielt/utrecht,1971,316 pp.,rijk
Lexicon van deactuelekunst
geïll..
Het Belgische Ministerie van Nederlandse
Lannoo,Tielt/utrecht,1971,192 pp-,
cultuur spaartgeen moeite om de moderne
BF.198.
Een lexicon van de actuele kunst opstellen Vlaamse schilderkunst meer bekendheid te
komtneer op het affirmeren van een con- geven.Nahetluxueuzeboek van Haesaertstradictie: het iseen afst
and schepyen tot Marijnissen D'Ensor ê Permeke ter gele-

een object dat wezenlijk om partlcipatie genheid van degeli
jknamigetentoonstelling
vraagt; het is het vastleggen in begrippen te Parijsin 1970 gepubliceerd,is nu een
van een levendige evolutie.Deze contradictie wordt scherper in de mate dat de au-

metnietminderluxeuitgevoerdboekuitje-

geventerqelejenheid van een soortgeljke
teurs er zich niet van bewust zijn en de tentoonstelllng m Londen.De samenstelllng
actuele kunst behandelen a1s een lijk dat van de kunstenaarslijst is enigszins aange-

past,maarhetalqemene beeld ishierdoor
nauweli
jks gewijzlgd: moderne V aamse
schilderkunstisnoj steedsidentiek methet

Vlaams expressiomsme. Om niet eeuwig
hetzelfde te herhalen heeft de samensteller
een aantal letterkundigen uitgenodigd om
e1k een schilder voor hun rekening te nemen.Het resultaat is een enkele keer wel

boeiend maar in zijn geheelniet overtuigend.De leesbare stukken zi
jn te rekenen
totdebekentenisliteratuur.De anderezijn
er enkelom te bewijzen dat de schilder-

kunstniet erg insyirerend werktop onze

Venetiaanse hooggotiek met het Dogenpaleisen van delaatgotiek metdeCad'Oro.
Het laatste hoofdstuk behandelt de overgang van gotiek naar renaissance.Zoals de
tekst een algemeen inzicht geeft door de
studie van details, zo geeft de illustratie

door een opeenvolging van detailopnamen
een bijzonder levendlqe evocatie van het
stadsklimaatvan Venetlë.M en wandelt a1s

hetwarein Venetiërond alkrijgtmen u1terst zelden een algemeen beeld van het
stadslandschap te zien.
G.Bekaert

auteurs.Men gaatzlch dan ook vaak afvra-

gen waarom ze aan het woord zijn.Het

jihrer
wordtop de duur vervelend de inspannin- ReclamsKunst
gen van verschillende auteursmeetemaken Christo!Thoenes l ThuriLorenz
om iets zinnigs te bedenken.De illustratie N eapel und Um gebung
isri
jk,metveelzorg gekozen en gepresen- 669pp-,80 tek-,48 p1.,DM.38,80.
teerd.
GeorgKaujjmann
G.Bekaert
Emilia-Romagna,M arken,Umbrien
159 pp.,65 tek-'
?,48 p1.,DM .38,80.
Reclam Verlag,Stuttgart,1971.
JeanA .K eim
Herhaalde keren reeds hebben we de uitLa Photographie etl'Hom m e

Casterman,Tournai,1971,158 PP.,BF.90.
Niettegenstaande zi
jn ondertitel,<sociologie
et psychologie de la photographie', is dit
een prettig leesbaar,maarnietzo erg diepgaand werkje.I)e fotografie wordt er OP

zonderlijkekwaliteitvandeReclamsKunstjûhrer geloofd. Deze uitvoerige reisgidsen
zijn we1nietzo geschiktom in debagage
mee te nemen, maar voor wie het kunstpatrimonium van een bepaalde streek wi1

leren kennen,zi
jn ze gewoon onmisbaar.
een vrijtraditionele en weinig verrassende Hetnieuwe boek overNapels en omgeving
manierin benaderd.W e1enkele kernachtige verrastdoorderi
jkdom en devariëteitvan
citaten en kleurrijke anekdootjes over de monumenten en mtlsea,Waarvan nogalWat
niet zo goed bekende geschiedenis van het in de vergeethoek blijft door hetoverwicht
fotografisch beeld.
EricDeKuyper

EdoardoArslan

van de oud-romeinse resten en de indrukwekkendheid van de barokke gebouwen.
Die rijkdom wordt nog op een indirecte

wijze bevestigd door een vergeli
jking met

hetdeeloverEmilia,Romagna:M arche en
Umbria,dat voor de behandellng van steVerlag C.H.Beck,M ûnchen,1971,392pp., den a1s Assisi,Bologna,Ferrara,M odena,
Orvieto,Parma,Perugia,Ravenna,Rimini,
288 i11.,53 tek-,DM .118,- .
Kan een boek overdegotischeburgerlijke Spoleto,Urbino geen honderdpagina'smeer
bouwkunst uit Venetië van de 13e tot de telt.In ditdeelzijn denamen van deste15e eeuw,volgens striktwetenschaqpelijke den alfabetisch gerangschikt. De artikelen
normen opgesteld,iemand boeien bulten de bevatten telkens een beknopte geschiedenis

Das Gotische Venedig

specialist? Deopmaakvan hetboek (en de van de stad en een gedetailleerde beschrijvertalinginhetDuits)wi
jsterreedsop dat ving van de voornaamste kunsthistorische

de uitgever van een tegengestelde opvatting merkwaardigheden.Uitvoerigeregisters verisuitgegaan.En terecht.Zelden hebben we hogen de bruikbaarheid.
een kunsthistorisch werk van zulk een eru- G.Bekaert
ditie en over zulk een beperkt onderwerp

gelezen dat tegeli
jk zoveel algemeens reve-

ichaelSharang
leert,in ditjevaloverde stad Venetië én MZur
Emanzipadon derK unst
overdemanlerwaaroyeenspecifiekearchi- Samml
ung Luchterhand,Neuwied-Berlin,
tectuurstijlontstaat,zlch ontwikkelten ver-

dwijnt, én hoe Mj met maatschappeli
jke 1971,139 pp.,D M .4,80.
structuren in verband staat.ln ditpostuum
verschenen boek ontleedt Arslan het ro-

meins-byzantijnse greludium, het contact
metde Engelse gotlek,hetontstaan van de

Het hoofdthema in de essays die Sharang
groepeert,is de verhouding van theorie en
praxis,of,zo m en wil,van cultuuren actie.
Dit them a wordt het scherpst gesteld in

<Thesen zur Kulturrevolution' en kan best
samengevat worden in de weigering van de

M ISCELLANEA

Berlijnse studenten een referaatvan M arcuse te aanhoren omdat M arcuse zich te

vrijblijvend opstelt en in zijn theorie de eis Bibliograjie Limbourg 1970. - Provincie
van dejraxisoverhethoofdziet.Hierdoor Limburg,Hasselt,1972,228 pp..
wordt zljn theorie zelf vervalst.De kunst Burks,John en Jerry Hopkins- Groupies.
moetuit haar ftheoretisch'reservaattreden
en <actief'worden in hetopbouwprocesvan

een nieuwe maatschappij.
G.Bekaert
RichardNeutra

Construire pour survivre

Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 157,

i11pp.,/3,- ,BF.49,
-.
Brusse,Jan - Leven en #Jr#J laten leven.
Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1972, 176
PP.,BF.190.
-

Extase.- Speling,(driemaandelijksti
jdschrift),Nijmegen,1972/1,116pp.,/6,50.
-

Florquin,Joos - Ten huize van ...1.Casterman,Tournai,1971,208 pp.
, 32 i11.
, Orion,Brugge,1972,417 pp.,geïll..
BF.220.
Velde,Paulvan de - Zeljspottend VlaanNeutra's Survival through design,datvoor deren.- Brito,Antwerpen,1971,64 pp..

heteerstin 1954verscheen,blijfteen in vele

opzichten lezenswaardig boek. Het is een
van de pogingen om tot een verantwoorde BertusAJ//eJ
aan scheej,
architectuurtheoriete komen.Neutra neemt M #n ogen st
daarvoor a1s uitgangspunt de biologische zwerjtocht
en doorhetland van de

werkelijkheid van demens.M aardiemens M ikado
bestaat voor Neutra enkel als individueel M eulenhoff,Amsterdam,1972,223 pp..
orgnnisme.In een van zijn laatste teksten Dit boek 1as ik met veel genoegen; met
verklaart Neutra overigens dat zi
jn grote weemoed dacht ik terug aan een eigen reis
thema het individu is. Het gaat niet op, naarJapan.Aafjeswas drie maalin Japan
Neutra's theorie omwille van zijn arcMtec- en verteltonsop onderhoudendewijzevan
tonisch oeuvre te bekritiseren - men zou zi
jn indrukken. Hij doet dat door steeds
eerder het omgekeerde moeten doen - , ve
rbanden teleggen metJapanse sprookjes
maarhetexclusievekaraktervanzijn archi- en legenden die hij zeer goed weet na te
tectuurvindttoch een stevige basisin zijn vertellen.Deopgenomen opstellen eindijen
theorie.
meestalmeteen pointe.Somszijn diepolnG.Bekaert
tesheelspits,maarer zijn er ook die wat
geforceerd aandoen. Het algemene beeld

dat Aafjes geeft van het Japanse land en
lk komtmetmijn eigen impressiesoverL'
A rtA bstrait.1910-1918.Origines vo
een; ik zou er wat voor willen geven om
etprem iers maîtres
mi
jn indrukken op even boeiende wijze te
M aeght,Paris,1971,228 pp.,111 p1.waar- kunnen weergeven a1shij.Erzijn natuurli
jk
van velein kleur.
ook stukken in de tekst waarbij men een
In de 'summ a'van de abstracte kunstdie vraagteken plaatst.A1sAafjes de naoorlogM ichelseuphor

M ichelSeuphor in samenwerking m et M ichelRagon heeftopgezet,wordt a1s eerste

se ontwikkeling van Japan aanduidtmetde

term Kindustriële revolutie',gebruikthij die
van vier delen een nauweli
jks bewerkte term verkeerd. A1s hi
j stelt dat in Japan
heruitgave gebracht van het bekende boek vri
jwelniemand meer harakiripleegt,vraag
een van de eerste over abstracte kunst ik mi
j af of hiJ de zelfdoding a1s zodanig
datSeuphorin 1949bijdezelfdeuitgever bedoeltdan we1de specifiekeJapansetech-

publiceerde. Nu de polemiek omtrent de niek van 'hetopenleggen van debuik'.M isabstracte kunst is geluwd,wordt dit boek, schien kom thet laatste tegenwoordig m indatin zijn eerste presentatienog onder de der voor maar de zelfdoding in het algenaoorlogse omstandigheden leed,nu in een meen isnogzeerpopulair,ook bijdejonroyale vorm a1s een uitdaging aangeboden: gere generatie.Liefdesverdriet en tegenslag
de abstracte kunst heeft stand gehouden. bij examens zijn veelvoorkomende motieHetverschilmetde eersteuitgave ligtvoor- Ven.
alin de kwaliteitvan de reprodukties.Ook De titel van het boek is goed gevonden.
de keuze ervan werd enigszins aangepast. W i
j gaan naar Japan methet idee dat de
De biojrafieën uitde oorspronkelijke uit- ogen van de mensen aldaarverkeerd staan,

gave zbn verplaatst naar hetvierde deel.
G.Bekaert

terwijlhet foutje bij ons zelf ligt.Toch is
ook hetlaatste te simplistisch gesteld.Het

952

Boekbespreking

gaat niet om de ogen maar om het hart. ernog altijdmoeitemeeheefthem a1svolEn onderJapaM ersa1sonderanderen tref- waardig mens te erkennen, knaagt veel

fenwijhelaasmensen aandiehethartniet meeraan denegerdan zijn economischeen
op de goede plaats hebben zitten.
J.J.M eltzer

M athieusmedts

D egrote kater
M achtiglonm achtigA merika
HetW ereldvenster,Baarn,1971,180 pp.,

j14,90.

Nou datweten we dan:M atMeu Smedts is
een aantalmalen in Amerika geweest,heeft
daar een aantalmensen gesproken die hem
een aantalverhalen overeen aantalproble-

culturele achterstand.En wat die econom ischeen cultureleachterstandbetreft:Smedts
doet het zo ongeveer voorkomen alsof het
weinige dat ter verbetering daarvan is geschiedt,is afgedwongen door de ontwakende opstand van de negers.In feite ligt de

oorzakelijkheid andersom.Opstand wordt

niet geboren uitwanhoop maar uit hoop.

Nederland zou in deoorlogsjarennooittot
ondergrondsverzetzijngekomena1sergeen
hoop wasgebleven opbevrijding.Hetisde
verbetering in het1otvan denegersgeweest
een verbetering,dieSmedtswe1een beet-

jeérg veelzijn bestdoetom te minimalimen hebben verteld.Verhalen diehi
j,min seren - die de opstand heeft aangevuurd.

of meer naar onderwery geordend,weer- Nogmaals:een aardig boek om door te 1ejeeft in de kris-kras relsreportage die de zen,maar een betrouwbaar boek:nee.
lnhoud van ditboek vormen.
Het leest allemaalerg vlot,zoals men van

H ansHerm ans

eenbekwaam journalistmagverwachten.Er
zijn ook we1een aantalinteressante gege-

vens in verwerkt; het is dus ook we1 de Vader en zoon zetten door?
moeite waard om het eens door te lezen. N ieuwe avonturen van het

M aarom nutezeggendatmenervéélwijzervan wordt:nee.Naargoede(ofkwade)
journalistieke gewoonte pikt Smedts een
paarvoorzi
jn Nederlandspubliek lekkere
rozi
jnen uithetgrotebrood van Amerika,

dynamische tweetal,waarin opgenom en een verslag van hun Spaanse
reis

Van Gennep, Amsterdam, 1971,ongepagimaar een indruk van hoe Amerika smaakt, neerd.
Opnieuw een verzamelingvan stripsdiedageven diepaarrozijnen beslistniet.
Smedts draait de feiten nu eenmaal graag geli
jks in de dagbladen THetParool',fHet
naarzijn eigen hand.HijmâgdeRepubli- RotterdamsParool'en fHetNieuw Utrechts

keinen niet; dat is zijn goed recht. Zo Nieuwsblad'te Wnden zijn totgrotevreugde
schuifthijbijvoorbeeld hetfeitdatNixon van allen dievoldoendegevoelvoorhumor
geen goede wet op het bezit van wapens
wist te m aken, toe aan de omstandigheid
datde meeste Republikeinen en enkele D e-

hebben om in de beidefiguren eigen opvat-

mocraten vinden dateen vrije Amerikaan

hetnog lang mogen volhouden en blijven

tingen enmeningenop kosteWkewijzegerelativeerd tezien.Ik hoop datvaderen zoon

zetten!
hetrechtmoethebben om wayenstedra- door
gen.Hijvergeetechtereen klemigheid.1e- M arcelChappin

dere Amerikaan hééfthetrechtom wapens
te dragen krachtens de Grondwet. Dét

maakthetprobleem zo moeilijk.
MarnixG#len
Veelbelangrijkerisdewijzewaarop hijhet Een stad van heren.Prentenboek van
?robleem van de negers,demeziesen de A ntwerpen
lndianen op één hoop smijt.Zeker:erbestaateen zekereparallelliteittussen diepro-

Paris-Manteau,1971,88yp..

blemen;alledriedezevolksgroepenzijn on- Dé verdienste van het meuwe boek van
derontwikkeldeen onrechtvaardig behandel- MarnixGijsen iszi
jnonverholen amateurisde minderheden.M aar daarom zijn depro- me:iemand dievan Antwerpen houdt,heeft
blemenin hun geheelnognietgelijk.BIJde meer voor zichzelf dan voor anderen een
negersmetnamespeelteenvraagdiebi
jde prentenboek a1s een familiealbum samenanderen niet ofnauwelijks rijst:de vraag gesteld, met toevallige kiekles (voor een
naarhun identiteit.Nooitisin Amerikabe- goed deel oude prenten) en commentaar
twi
jfeld of Mexicanen en Indianen <men- vo1toelegopjetekend uitdemond vaneen
sen'zijn;ten aanzien van de negers is dat toeristische glds.Hieren daar ook we1een
wé1gebeurd en hier en daarin het Zuiden persoonli
jke opmerking, waarin men dan
is men daar nög niet zeker van.Het be- onverwachtM arnix Gijsen herkent.
wustzi
jn dat de Amerikaanse samenleving S.H eester

voor het
m oderniseren
van uw w oning...

U wilt uw woning - ofde woningen die u verhuurt moderniseren ofverruimen?
Vraag de ASLK een COM FORTKREDIET.
Comfortkredietwordt onderm eer verleend voor het
installeren van keukenuitrx tingen, badkamers,

centrale verwarming, bijbouwen van kamers en
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@ bijhetAsLK-agentschap in uw buurt
* bijeen DiscontokantoorvandeNationaleBank
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NMKN (Nationale MaatschappijvoorKredietaan
de Nijverheid)
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ShusakuEndo
NTILTE

UithetJapans(Chimmoku)vertaald doorFransUyttendaele
304 blz.
Formaat:12,5 x 19,5 cm
Geïllustreerd
Serie <De Overtocht'
Omslag:Annem ieLowyck
ISBN 90 264 0221 x
195F

ShusakuEndo (1923)studeerdeFranseliteratuuraan deKaio universiteitenteLyon.
Doorzijn talrijkeromansen novellen dievooralhandelen overhetreligieusen cultureelconflicttussen oosten west,heefthijeen leidende plaatsingenomen in de
hedendaagseJapanseliteratuur.Dewaardevan zijnwerk werd trouwensmetdiverse
literaireprijzen erkend.
tchimoku'(Stilte) is in Japan een buitengewoon sukses; het werd in het Engels,
Fransen ltaliaansvertaald en verschijntnu ook in hetNederlands.

dDe beste Japanse roman die ik ooitgelezen heb'.Ditgetuigenisvan Graham Greene
situeertde kwaliteit en hetbelang van 'Stilte'.
ln hetmidden van de 16e eeuw wordtde evangelisering van Japan begonnen doorde

Bask Franciscus Xaverius.Hij wordter opgevolgd door Portugese missionarissen
die sukseskennen:driehonderdduizend Japannersbekeren zich tothet katholicism e.
Demissionarissen wordengeëerden zijnzelfswelkom aan hetkeizerlijkehof.Totin
1614,wanneer keizer Tyeyasu de christenen begintte verstoten, uitvrees voor aantastingvan zijn gezag.Missionarissen en christenen duiken onderin de clandestiniteit,worden vervolgd,gefolterd ..
Datishetthema van deroman istilte':erzijn drieprotagonisten:ChristoffelFerreira,provinciaal van de missionarissen, di
e uiteindelijk zijn katholiek yeloof afzweert;Sebastiaan Rodriguez, de enige overlevende van een groep m isslonarissen
dienaarJapan yestuurd wasom erde evangelisering voortte zetten en Inoue, de
ambtenaar die zlln procesm aakt.
ln een interview m eti
Le Figaro'verklaarde de auteur:

<M ijn boek werd verkochtin meer dan een halfmiljoen exemplaren (momenteel
looptde32edrukl)terwijlerin Japan slechtsvierhonderdduizend katholieken zijn

Erwerd aan de hand van ditboek een prachtige film gemaakt, dietrouwensin 1972.
op het festival van Cannes vertoond za1 worden. Er werd ook een toneelstuk van
gemaakt.En toch werd hetboek aangevallen.En nog we1door katholieke priesters

Tijdens een debataan de universiteitvan Tokyo werd mijverweten datik tussen.
hetboeddhisme en het katholicisme een foutief syncretism egeschoven had. M aarik
h
eb ook veel brieven ontvangen van Japanse communisten. Zoals de katholieken

ondervinden ook zijhetgevoelvan verraadbijhetaannemen en overnemen van een

buitenlandse ideologie'.
Een uitgavevan EM M AUS - N .V. Desclée De Brouwer,Brugge-Utrecht.
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technisch ingenieur
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TELEX 33.062
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De meisjeskunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.
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A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
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Capucijnenvoer,39- LEUW N - Tel.016 l28:.21

T E C H N lC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
O pleiding tottcchnlsch ingenieur
In m echanica,elektronica
en industriëleschelkunde.

Voorbereldendjaarenvacantiecursus
methetoog op hettoelatingsexam en.
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-

Telefl@n (03) 76.43.48

Bestuurd do@r de xusters van de Verrezen Zaligmakee

Een modern gebouweneomplex
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Degelijk ondeewijs

BEROEPSAFDELING
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Voorbereidend jaar:minimum Ieeftijd 17 jaar - Verpleegassistenle:duur 2 jaar
Gebreveleerde verpleegster:duur 3 jaar

TECHNISCHE AFDELING
-

Gegradueerde ziekenhuisverplelelgtstler:duur 3 jaar
Gegradueerde psychiatr.verpletelgtstler:duur 3 jaar
Gegradueerde socialeverpletelgtstler:duur4 jaar
INTERNAAT EN HALF-INTERNAAT

I
niirhtingen en insehrijvingen :
-

W erkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Zaterdag van 9 tot 12 uur
En volgens afspraak.
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Personalia
Drs. John Auping S.J., geboren 1945. Studccrde
sociologie aan de Rijksuniversitcit te Groningcn
met als specialisatie godsdienstsociologie. Adres:
Hobbemakade 51, Amstcrdam-7.
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.
Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de
Germaanse filologie Gent. Doccert aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding te Brussel. Medewcrker 'K en CAgenda'. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520 Edegeni.
Paul Claes, geboren 1943. Drs. in de klassieke
filologie, gediplomeerde in de audiovisuele communicatiemedia. Publiceerde in vaktijdschriften
over teksttheorie en gedichten van Meleagros
van Gadara en Hugo Claus. Adres: Dagobertstraat 61, 3000 - Leuven.
Geert Verschuuren S.J., geboren 1945, studeert
wijsgerige biologie en antropobiologie; is leraar
biologie op het Aloysiuscollege en is tevens
biologisch medewerker van 'De Volkskrant';
artikelen in 'Streven' betroffen de biologische
aspecten van de menswording en het ontstaan
der rassen. Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
Jacques Claes, geboren 1929. Studeerde klassieke filologie, wijsbegeerte en psychologie (Leuven). Promoveerde in 1970 bij Prof. J. H. van
den Berg. Leiden, op het proefschrift 'De dingen en hun ruimte. Een metabletische studie
over de perspectivische en de niet-perspectivische ruimte'. Doceert psychologie aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius, Antwerpen.
Adres: Markgravelei 45, 2000-Antwerpen.

Johan de Wit S.J., geboren 1928. Studeerde behalve filosofie en theologie te Beiroet medicijnen
aan de Universiteit van Amsterdam en twee jaar
Arabisch in de Libanon, waar hij van 1959 tot
1965 werkzaam was. Daarna specialiseerde hij
zich in de cyto-histologie aan de Katholieke
Universiteit te Nijmegen. Adres: Hobbemakade
51, Amstcrdam-7.
Drs. J. M. H. Oowes, 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 Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P.. Voorzitter
redactieraad 'De Nieuwe Maand'. Adres: Van
Putlei 13. 2000-Antwerpen.
Ward Bosnians, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comite Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56, 2540-Hove.
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.
Prof. Dr. J. H. Nota 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
geschiedenis aan het Berchmanianum te Nijmegen en 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.
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Deonwaarsch#nl#kemens,p.956
Dewetenschappelijkebestsellervan JacquesM onod,(Le hasard etla nécessité',isnuookinhetNederlandsvertaald.Ofhijook in hetN ederlandse taalgebiedzoveeldeiningzalveroorzaken,valtnogtebezien.Iniedergevalblijkthij
voorserieuzekritiek vatbaartezijn.In een eersteartikelwordthierdebiologische grondslag van M onods filosofie onderzocht.Zo wordt het terrein voorbereid voor een antwoord op de vraag die de volgende maand aan de beurt
kom t:heeftM onod inderdaad de onhoudbaarheid van elke <finalistische'inter-

pretatievan deevolutiewetentebewijzen?

Panoram a derpubliciteit,p.967
Iedereen isop de een ofandere wijze afhankelijk van de publiciteit.Velen
bekruipteen gevoelvan machteloosheid en onvredemetveelwataan informatie wordtvoorgelegd.Aan de hand van een standaardwerk van Dovifatover

ditonderwerplaatdeauteurzien,op hoetalrijkemanierenen methoegevarieerde middelen de publicistiek de m ensen beïnvloedt.

De 'vastenbriej'vJaAlexanderSolsjenitzyn
aanpatriarch Pim en,p.979
Defelleaanklachtvan deNobelprijswinnaarSolsjenitzyn geeftaanleidingom
op de fundamentele vraag in te gaan:heult de Russisch-orthodoxe kerk m et

hetregiem ofprobeertzijopdezewijzetereddenwattereddenis?

Denieuweschaarste,p.986
Erzijn plannen om op de linker Schelde-oever te Antwerpen de haven uitte
breiden en nieuwe i
ndustrieën tevestigen.Om daartoeop verantwoordewijze
te kunnen besluiten,is een kosten-baten-analyse nodig: hoeveel kost het, wat
brengt het op? Steeds m eer wordt m en zich ervan bewust dat in zulk een

berekening ook andere dan economische en dan geprijsde goederen in het
geding zijn.Denken weslechtsaan denieuwe schaarsteaan milieugoederen.
K unnen ook die gekwantificeerd worden?

Demens:/)/ mens,p.997
AlbertCamusheefteraltijdbezwaartegengehaddathijineen bepaaldecategoriewerdingedeeld.Hijwasen bleefzoekend,heefteen langeweg afgelegd,
dieplotselingwerd afgebrokenenwijkunnen,aldusdeauteur,nietzeggen dat
wija1sresultaateen gesloten ideeënwereld en een welbepaaldemensopvatting
hebben overgehouden.:De waarheid is mysterieus,vluchtend,telkens te verOveren .

Gesprek m etK arlPopper,p.1007
Ter gelegenheid van een recent bezoek van de filosoof Karl Popper aan de
LeuvenseUniversiteithad onze medewerkereen gesprek methem.Vakfilosofen zullen somm ige van Poppers uitspraken nogal fsim pel'vinden.M aar fde

gewonelezer'krijgthiertocheengoedbeeldvan watdezeman zijnlevenlang
heeftbezield.(In deforumrubriek van ditnummervindtdelezereen korte
filosofischeoverwegingdieduidelijkkan maken waartoe Poppers ffalsificatie'principe zo alkan leiden).

Gelovenengeloofsverstaan,p.1018
W alter K asper,de bekende D uitse theoloog,ismetzi
jn boek,Einfûhrung in
den Glauben,<in hetm idden'gaan staan,ni
etomdathijdezemiddenpositiea1s

eenongevaarlijk geometrisch puntziet,maaromdatzich juistdaarhetspanningsveld bevindt tussen de zich steeds sterker polariserende extrem en. Dit

artikelleidtonsinzijn theologischebeschouwingen in enbespreekttegelijkertijd een boek van Schillebeeckx.

ln M em oriam
D rs.J.M .H .Oom es

Op 28 m eioverleed onverwachtde heer Joseph M arieH enriOom esin de

leeftijd van 62 jaar.
De wijze waarop hijbijvelen van onze lezers bekend was,tekende zijn
maniervan werken en zijn grote trouw.Reedsvanafmei1957,duseen
volle vijfien jaar,verzorgde hijvoor Streven hetPolitiek Overzichtwat
intem ationaleen Nd erlandseproblemen betreft,zonderzichzelfook maar

in hetminstteponeren.Velen zullenwellichtregelmatig zijn stukkengelezen hebben zonder zijn naam te onthouden en zonder hem te kennen.
M aarwathijbrachtin œnoverzichtvan gebeurtenissenen stromingen was
zo doo- rochten bestudeerd,dat een vakman op hetgebied der inter-

nationalem litiek metwieik erdezerdagen oversprak,mijsm ntaan zei:
<zoalsdeheerOomeshetded ,getuigdehetvan œn dergelijkeeruditieen
œn bijhouden vandeinformatiebronnen,datjehetnietzomaarkunt.Dat
moetjeje eigen maken en leren'.
M ogeditvan onzekanteen huldezijn aan denagedachtenisvan hem die
zovele jaren lang onstijdschriftmd e hetgezichtheeftgegeven dathet
heeft,en die nooitin zi
jn bijdragen tekortschoot.
W aarbijwijzouden willen opmerken dat hetgœn hijvoor Streven deH .
slechtseen(klein?)deelwasvanzijnactiviteiten.Bijzijn begrafenishebl n
wijhetzelfgezien:de zeer velen van het Alberding n ijm College uit
Hilversum,waarhijleraarwas,demensen dieafscheid van hem kwamen
nemen van hetContardo FerriniAvondlyceum uit Amsterdam , w aarvan

hijconrector wasen de talrijke groepen die hem vanwege andere bezigheden œ n laatste groetkwamen brengen.

W ijkunnen slechtsspreken voorwathijvooronsdeed:hetzijeen woord
van diem erkentelijkheid en dank voor de trouw waarmee hijons altijd
heeftgeholm n ondanksde overstelpende bezigheden op andergebid , œ n

woord vanbewonderingvoordeernstendegrondigheidwaarmeehijzijn
bijdragen leverde zonderooitzichzelfofzijn eigen menlng aan wie dan
ook op te leggen.

Hijruste in vre e.
G.J.Adriaansen S.J.
F.Van BladelS.J.

Deonwaarschijnlijkemens
J.M onod:'Toevalen onvermijdelijkheid'
H enk Jans

Een objectieve beschrijving van de evolutiemechanismen van de levende
wezensleidttotdeonvermijdelijkeconclusiedathetleven wellichten het
'verschijnselmens'in iedergevalhetheelonwaarschijnlijke produktzijn
van een reeks louter toevallige fysico-chemische gebeurtenissen, zo onwaarschijnlijk enzo onvoorzienbaar,dathetnietmeergeïnterpreteerd kân
worden alshetresultaatvan enige fintentie'ofbedoeling die deze evolutie
zou hebben georiënteerd oferhoe dan ook in verborgen zou zitten.Datis
zo ongeveerde kern van wat JacquesM onod betoogtte hebben bewezen

in zijnbestsellerLehcmr# efla nécessiték.Demodernebiologieheeftvolgens hem ,niet alleen om redenen van methodologische aard, maar op

grond vanonweerlegbarefeiten,definitiefafgerekend metalleanderetver-

klaringen'diedeevolutievandebiosfeerenhetverschijnenvandemens
een <zin'willen geven.Of het om religieuze interpretaties gaat (b.v.de
bedoelingen van een schepmndeGod),om filosofische(de evolutievan de
GeestvolgensHegel)ofom ideologische (de onafwendbare evolutie van
dematerievolgenshetdialectischmaterialisme),isvoorM onodvan ondergeschiktbelang:de biologiebewijstdatâ1dezeverklaringen valszij
n,niets
andersdan de louter subjectieveprojectieindenatuurvandeervaring die
iMermensheeftvan zijn eigen doelbewusthandelen.
Hetaantalreactiesop deze stelling,diegaan van enthoesiaste bijvaltot
min of meer verontruste afwijzing,is haast onoverzichtelijk geworden.
Voor-en tegenstandersgingen daarbijmeestalveelteweinigin op dearti-

culatiezelfvan debewijsvoering:dewijzewaarop M onod van zijn louter
biologischepremissen overstaptnaarwathijzelfin zijn voorwoord noemt
'de veralgemeningen van ideologische en ethische aard'.Een uitzondering

daarop is een opmerkelijk artikelvan Prof.Christian de Duve,waar ik
nog vakernaarverwijzen za12.DeDuve constateertdatde kritischefilo1 J.M onod,Le àr crd etla nécessité.Essaisurla philosophie naturelle de la biolo-

gfemoderne,Ed.du Seuil,Paris,1971.Ned.Vert.(AldertW alrecht),Toevalen Onvermqdelilkheid.Proevev= een natuurfilosofievandemodernebiologie,A.W .Bruna,& Zoon,Utrecht/Antwerpen,1971.Slechtsafen toe heb ik van deze Nederlandsevertaling gebruik gemaakt;zeblijktnietoveraleven nauwkeurig tezijn.

2 Chdstian deDuve,Lescontraintes du hasard,in Revue Générale,février.1972,pp.
1-28.
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soof,uithoofdevan zijngebrekkigewetenschappelijkecompetentie,meestal bereid is de prem issen én conclusies van wetenschapsmensen zonder

verdere discussie te aanvaarden.Hetenige wathijdan desgevallend nog
kan doen,iserop wijzen daterdaarnaastnog anderevormen van kennis
zijn,die hun geldigheid bewaren,welke ook dewetenschappelijke bevindingen zijn.M aarhelemaalbevredigend kan dit soortkritiek nooitzijn:
ze isaleven weinig overtuigend a1shetdogmatische verzetdatlangetijd
van theologischezijde werd gehandhaafd tegen âlleevolutietheorieën,met
een beroep op een volkomen anderebron van waarheid,die verondersteld

werd duidelijkeuitspraken te bevatten overwater in feite toch gebeurd
was.M en vergeetdan datietswatwetenschappdijk onweerlegbaar vast
komttestaan,nooitmeera1sirrelevantterzijdekan worden geschoven,en
vooraldatmen hetniet kan laten bestaan naast uitspraken die er funda-

menteelonverenigbaarmeezijn.Deprimordialevraagisdus:wâtheeftde
moderne biologie onweerlegbaarbewezen,en isditaldan nietverenigbaar

metandere interpretaties van dezelfde werkelijkheid die eveneens aanspraak maken op objectiviteit?
ln zijn voorwoord erkentM onoduitdrukkelijk dathetnieta priorizeker
is,dathetleven geen irreductibele strucmren zou bevatten.Hijverklaart
metnadruk dathethem nietzozeer te doen is om de biologische begrip-

pen zdf(dathebben anderen reedsgedaan)dan we1om detvorm'ervan
en hun logischerelatiestotanderegebieden van hetdenken.Deideeën van

de wetenschap,zegthij,mogen nietverward worden met de ideeën die
door dewetenschap gesuggereerd worden.De <ideologische generaliserin-

gen'diehijaan zijn wetenschappelijkebevindingen vastknoopt,neemthij
nadrukkelijkvoorzijneigen rekening,alisditmoeilijk teverzoenenmet
de categorische uitspraken over twaar'en tvals'waarhetboek verder vo1

van staat.Hetkomtmijvoordatteweiniglezersditvoorwoord au sérieux
hebben genomen:demeestereacties,vaninstemming ofafwijzing,hadden
teweinigaandachtvoorhetwetenschappelijk en epistemologisch generalisedngsprocesa1szodanig.En toch ishetjuistomdâthijideologischeconclusiesformuleert,datMonod metzijn werk veelmeerweerklank heeft
gevonden of herrie heeft verwektdan bijvoorbeeld François Jacob,die
omstreeksdezelfde tijd een uitvoerigeren kritischerstudie overnagenoeg
hetzelfde onde- erp publiceerde3.

Deobjectievekenmerken vandelevendewezens
Gaan wijmetMonod op zoek naar de werkelijk objectieve criteria voor
hetonderscheid tussen levendeen niet-levendewezens, dan blijkendeken3 F.Jacob,La logiquedu vivant,Ed.Gallimard, Paris,1970.
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merken die heteerstopvallen - de regelmaat van de sm metrische op-

bouw endeherhaling van diestructuren- onvoldoendetezijn:ook nietlevende artefacten (menselijke instrumenten ofhoingraten bijvoorbeeld)
en velekristallenbezitten dezelfdekenmerken.Deartefacten echterblijken
zelfhetprodukttezijn vanhoogstmerkwaardigeobjecten,dieeenbepaalde symm etrie vertonen welke zich in talloze individuen herhaalt.En de

opbouw van die individuen iskennelijk functioneel:levende wezenszijn
wezens met een dproject',dat zich in hun structuren en verrichtingen
manifesteert.Monod noemtdithun tteleonomie',hun doelmatigheid (die
noggeen ddoel-strevendheid'hoefttebetekenen).Maarook diefunctionaliteitof teleonomie isnog geen afdoend criterium om levende wezensvan
niet-levende te onderscheiden.Het levende oog en het niet-levende foto-

apparaatbijvoorbeeld zijn beide beeld-ontwerpers.Om op ditniveau tot
een duidelijk onderscheid tekomen,moetenwijdeoorsprong,degeschiedenis,hetontwikkelingsprocesvan hetobjectin onzewaamemingbetrekken:kunstmatig zijn dan die functionele objecten die tot stand komen
doorkrachten buiten henzelf;levend daarentegen ishetfunctionele geheel

datis opgebouwd doorkrachten binnen hetobjœtzelf,door autonome
morfogenese.Kenmerkend voorhetlevendwezen zijn dus:deteleonomie,
deautonomemorfogeneseendeinvariantereproduktie(deonveranderlijke
voortplanting van gelijksoortige individuen).Om deze objœten dan ook
nog van de niet-levende kristallen te onderscheiden, is het criterium de
principieel meetbare informatie-inhoud:de hoeveelheid informatie die de

morfogeneseen deinvariante reproduktiewaarborgt,ligtbijlevende wezensvelegrootte-orden hogerdan bijdemeestingewikkelde kristallen.
Moeilijkerishet,ook deteleonomie,die hetsubjectieve begrip van <project'bevat,even objectief,d.w.z.kwantitatiefte vatten.Laten wijzeggen
(hetis œn arbitraire definitie)datheteigenlijke teleonomisch projectde
overdrachtisvan de invariante inhoud.Alwatdaartoe nodig en voorhan-

denis,isopzijnbeurtprincipieelmeetbaar.Ookdemeestcomplexeafzonderlijke structuren,hetpsychisme,hetspelen de sociale organisatie van
bepaaldedieren hebben tenslottea1senig doelen zin,deonveranderlijke
voortplanting te verzekeren.Een extreme maarvoor M onod significatieve

illustratieishetgevalvan dedichterdieermetzijn gedichten in slaagtzijn
geliefde te verleiden om m ethem tnaar bed te gaan'en zo het essentiële

projectvan de menste realiseren.Op deze wijze wordtdit hele proces
volkomen objectiefbehandeld en hetblijktdatzijn informatie-inhoud van
dezelfdegrootte-ordeisa1sbijvoorbeeldbijdemuis.
Totmijn verbazing schijntniemand tehebben opgemerktdatM onod hier
rCCdS,
'vanbi
jdeaanvang,een methodologîschereduktieaanbrengt,diehij
weliswaarzelfarbitrairnoemt,maarverderalsde enig mogelijke,de enig
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objecievehanteert.Degrotevraagisimmers,ofhetwaarisdatlevende
wezens,zoals ze in de evolutie totaan de mens optrd en,in hun project
niets anders manifesteren dan een min of meer complexe methode om

zichzelfzo volmaaktmogelijk tereproduceren.lsm.a.w.hetenigeverschil
tussen een bacterie,œn mug,een mus,een muis en een mens de steeds
ingewikkelderm anier om individuen van dezelfde soortvoortte brengen?
Ditwordtdoorvele biologen ten stelligste tegengesproken.Terechtmerkt
M onod op <dathetlevend wezen slechtszi
n heeftdoorzijn project',maar

Vordtditproject,ook voor de objectieve waarnemer,uitgeputdoor de
ingewikkeldheid waarmee de reproduktie wordt verzekerd? Ondanks de

karikaturalebeschrijvingen dweerlegging'van Teilhard deChardin,waarvoorM onod slechtseen dertigtalregelsnodig heeft,isdiensinzicht,datin

de evolutie <complexité'en <conscience'althans gedeeltelijk samengaan,
geen loutersubjectieve interpretatievan de feiten.Eén verwijzing slechts.
De zoöloog F.A.Kipp zegt hierover: (De voortschrijdende emancipatie
van hetorganisme ten overstaan van debuitenwereld,d.i.devervolm aking
Van ZiJ
*n individuele zijn,verhoogtniet (altijd)de efficiëntie van de in-

standhouding van desoort.W ijweten uitervaringdatop e1k orgaisatieniveau devoortplanting van de soorten gewaarborgd blijft.De verhoogde
zelfstandigheid komt niet de opeenvolging van de generaties, maar de
individuen zelf van de soort ten goede'4.H et feit dat dit observeerbare

fenomeenmoeilijkerkwantitatieftevatten is,mag noggeen reden zijn om
hetuittesluiten uitdetotalebeschrijving van de relatie van de menstot
hetuniversum ,die volgensM onod zelfdde ultieme ambitie van de weten-

schap'is.ln een methodologisch exclusievebeschrijving van bepaaldemechanismen kan en möetmen er abstractie van maken,maardan bewijst
m en niet dat de feiten aantonen datdit aspect voor de beoogde totale

beschrijving irrelevantis.

Denieuwebasisfeiten enhun interpretatie
De grote ontdekkingen van de m oderne biologie gelden het feit dat de
autonome morfogenese a1shetware gelokaliseerd kan worden in hettype

chemische verbindingen die wijproteïnen noemen,terwijlde invariante
reproduktie geregeld wordt door de informatie die in de nucleinezuren

(celkernstofzuren)ligtvervat:hetbekende DNA (desoxy-ribose-nucldnezuur)en RNA (ribose-nucleïnezuur),waarvan de structuurdoorCrick en
W atson werd ontsluierd.
4 F.A.Kipp,Arterhaltung und Ja#fvf#lfclgfcrung in der Tierreîhe, in Verhandlun-

gen derDeutschen Zoologischen Gesellschaft,1950.
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Deprotdnen,zelfdoorhetDNA gdnformeerd,dankenhun opmerkelijke
catalytische (gerichte afloop van de chemische reactie),regulerende en
constructievefunctieaanhun stereo-specifieke(ruimtelijk-specifieke)structuur,die de geschikte opbouwelementen <herkent'en integreert,de andere

verwaarloostofverwijdert.M onod voorkomtdeopwerpingvan deorganicisten en holisten,<datm en de werking van hetgeheelnieta1sdeoptelsom

vandeafzonderlijkedelen magbeschouwen',metdemethodologischjuiste
opmerking dat het onderzoek van de mechanismen OP moleculair vlak

juistbedoeltdiemechanismen zelfblootte leggen,waarbijhetprincipieél
foutisernog tietsanders'bijtebetrekken.En dezeanalyse,zegthij,leert
onsmeer over hetcybernetische netwerk van de celdan de studie van de

globale verrichtingen van hetlevend wezen.Datisheeljuist,maarhet
beletnietdatœn objectieve studievan deglobaleverrichtingen onsop
haarbeurtietsmeerzou kunnenzeggen overdezinvanhetprojectdathet
levend wezen in zijn verrichtingen uitdrukt.En wanneerhijvervolgtdat
het<geheim van hetleven,zo ereen is'besloten ligtin deprotdne-sequen-

ties,diede'ultimaratio'(inhetLatijn)vandeteleonomiezijn,dan poneert
hijdegelijkheid tussen ultimaratiovan hetmechanismeen deultiemezin
van hetwezen.
Hoe dan ook,hetinzichtin de opbouw,de functie en de werking van de

protdnen binnen hetlevend wezen,iseen defiitieve wetenschappelijke
verworvenheid.Onderscheiden daarvan isde onverwachte interpretatie die

Monod eraanverbindt:hiertreedtineensvoordeeerstekeerzijnvoorkeur
op voor het absolute toeval a1s ultieme verklaring.tEen proteïne is een

œhtemachine(...)nietdoorhaarfundamentele structuur,waarin nietste
onderscheiden valtdan een spd van toevallige combinaties.(...)Uiteen
volkomen blind spd kan per definitie allesvoortkomen'.Hetprojectis
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m aar het toeval van

zijn oorsprong openbaart'.Ditzijn beweringen,maar geen noodzakelijke
gevolgtrekkingen uit de feiten:deze interpretatie wordt niet alleen door
vele biologen maar ook door de m eeste fysici,op hun dom ein van de

levenlozematerie,metklem tegengesproken.Hettoevalbijde 'bron',aan
de oorsprongvan deopbouw van œ n protdne ofœ n kristal, verklaartniet

alléén dewerkelijkefunctionelesm uentieervan ofdewelbepaalderuimtelijke ordening.Ook epistemologisch veel bevrdigender is de thesis (ik
durfzeggen hetfeit)datde primaire moleculaire structuren,alvorensde
functie te manifesteren,de reële potentialiteitbevatten van een niet-willekeurige,steedsverderonderzochte,reedsaanWezige Cn min OfmeergCSPC-

cificeerde informatieve rijkdom.Ik betwijfelofzelfsMonod defysicizou
durven tegenspreken diewéten,dathetbeperktaantalmogelijkekristallen,
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waarvan wijderelatiefeenvoudigeropbouw beterkennen,tedankenis
nietaan de toevalligenabijheid van geschikte atomen ofionen,maaraan
de inherente associatieve eigenschapm n van deze <deeltjes',die tenslotte
van kwantummechanischeaard zijn en dievan bijdeaanvang doorhun
informatieverijkdom bepalen,welkekristallen aldan nietmogelijk zijn.
Debelangrijksteontdekking van demodernebiologie betreftongetwijfeld
de structuur en het informatiekarakter van de nucleinezuren. Heel de

(aardse)biosfeerisgebaseerd op een opvallendeeenvoud van degebruikte
middelen:deonveranderlijkevoortplantingvan allesoorten wordtgewaarborgd door een genetische code,die is opgebouwd door een specifiek
a-periodische opeenvolging van een twintigtalbekende aminozuren,onderling verbonden door vierzogeheten nucleotiden en suikermoleculen.Het
DNA bevatde code,produceerteen repliek van zichzelf,hetRNA ,datin
een eerstetym proteïne,depolypeptiden,wordtfvertaald',die dan op hun

beurtdeopbouw van deglobulaireprotdnen,deeigenlijk levendeweefsels
regelen.Ook hier gaathet om een definitieve biologische verworvenheid,

al zijn de processen zo ingewikkeld,dat slechts enkele ervan in detail
werden ontrafeld.
M onodsinterpretatie bestaatweer uitde stellige affirm atie van de absolute prioriteitvan hettoevalin de opbouw van deze gecodeerde informa-

tie:tde aperiodische opeenvolging is volkomen vrij,zonder enige beperking,allesN uentieszijn even god mogelijk,decodeischemisch arbitrair,
de overdracht van informatie zou volgens andere conventies kunnen gebeuren,hetisde produktieketen van een mechanischefabriek'.Dezeinter-

pretatieisnietdeenigmogelijke;integendeel,zemaakteen reeksbekende
feiten volkomen onbegrijpelijk.De sequenties blijken immers nietvolkomen willekeurig te zijn:sommige wijzigingen in de code (mutaties) zijn
letaal(verstoren decoherentievanhetorganisme),andereworden 'verdragen',weer andere worden gdntegreerd als een reële nieuwe bestaans- of

evolutiemogelijkheid.Vervolgensis ook een produktieketen,wilze efficiëntzijn,juistnietwillekeurigopgebouwd.En tenslottevragen wijonsaf,
waarom,a1shetallemaalanderszoukunnen,defdtelijkeopbouw van alle
genetischecodeszulk een beperktaantalwerkelijk geschiktebasiselementen bevat.
Chr.de Duve merktop dat reeds in de anorggnische wereld de materie

ongemeen veelinformatie,d.w.z.bem rkendeoriëntatiesblijkttebezitten.
Nietallecombinatiesvanprotonen,neutronen en elektronen zijn mogelijk:
in feiteisdemateriezogebouwd,daterslechtseenhonderdtalvrijstabiele
cheM sche elem enten bestaan.Er komen ook slechts een Paar duizend
mineraalsoorten in vaste toestand voor; het aantal werkelij
k mogelijke

(ook op demaan)isbeslistveelgeringerdan delouterabstractecombina-
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tiemogelijkheden.DeDuveheeftuitgerekend datdeabstractecombinaties
van een middelgrote protdne,laten we zeggen van 36.000 m ol.gewicht,
een getalopleveren van dezelfde grootte-orde als hetaantalbeschikbare

atomen in dekosmos!Datvan aldiemogelijke slechts een verzwindend
klein aantalin feite voorkom t,betekentdatM onods theoretische evalua-

tie verkeerd is,datnl.niet âlle combinaties gelijkwaardig en dus even
willekeurig zijn.
M onod isgeruime tijd een overtuigd marxistgeweest.Als wetenschapsmens werd hijdiep geschoktdoor de tepistemologische ramp'van de
dialectische m ethode,zoals die in de Anti-Dûhring van F.Engels aan het

woord komt:om een wetenschapmlijk probleem op telossen dwingtmen
de feiten in hetkeurslijf van het dialectische schema.Eerlijkheidshalve
moetik hiertoch vermelden datzelfsdeofficiëleSovjetEncyclopediehet
gebruik van dedialœtiek,quawetenschappelijkeinventiemethode,a1sondeugdelijk verwerpt.M aarhetLyssenkoconsict,waar ook Monod naar
verwijst,heefttoch we1aangetoond,datheterin de praktijk anders aan
toekangaans.Inzijngefundeerdereactietegenhetmisbruik van de dialectiek komtM onod echterin een soortantidialectiek terecht,diehijop zijn
beurtdoordewetenschap bevestigd wilzien.Hijbeweertdateen omkering van hetvertaalm echanism evan hetDNA nietalleen nooitwerd geob-

serveerd,maardathetondenkbaar (dpasconcevable')is.Nooitzou enige
informatie door een protdne aan hetDNA kunnen worden doorgegeven:

onzewaarnemingen dienaangaandezouden zovolledig zijn,datditmechanismeonmogelijk is.En meteen zekergenoegen concludeertMonod:Thet
gaatom een éénrichtingsverkeerdatalledialectischebeschrijving tart.De
(levende) celis cartesiaans,niethegeliaans...'.De stelligheid van deze
affirmatieisreedsvoorbarig gebleken.Verschillende biologen zijn blijven
denken datditgeen bewezen feit,maareen wetenschappdijk dogma was,
en erkwamen de jongste tijd aleen paarscheurtjesin.In virussen werd
reedseen transcriptievan RNA naarDNA geconstateerd en erzijn reeds
gevallen bekend waar protdne nieuwe informatie in hetDNA heeft binnengebracht.M aar zelfs in de veronderstelling dathet hier om een strikt

éénrichtingsverkeergaat,datalleen toevalligewijzi#ngen als'transcriptievergissingen'iets nieuws in het DNA binnen kunnen brengen,dan volgt
daaruit nog niet dat dit ftoeval aan de bron' alléén verklaart waarom

sommige<vergissingen'fataalzijn,andereneutraal,weerandereeen reële
factorvan verdereevolutie.Even determinerend,even essentieelén prioritair isde m anierwaarop hettoevalin de reedsbestaande systemen wordt

gdntegreerd.Uithetfeitdatdetoevallige wijziging ofstoring een nood5 cfr.RobertHotz,Demystiflcatîevan de wetenschappelijkheîd,in Streven,november 1970,pp.176-182.
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zakelijkevoo- aardeisvoordeevolutievan hetorganisme,volgtnietdat
deze voorwaarde voldoendeis,de enige tbron'ofoorzaak isvan de nieuwe
schepping.

Toch ishetjuistdatwatM onodbeweertinhetsoorthymneaan hettoeval
waarmeehijdezeoverwegingen afsluiten diebijzijn bewonderaarszoveel
instemming heeftgevonden.tHetzuivere toeval,hettoevalalleen,een ab-

solute en blinde vrijheid in de oorsprong zelf van hetwonderbaarlijke
bouwwerk van de evolutie:ditcentrale begrip van de moderne biologie is

heden tendagenietmeeréén vandevelemogelijkeofopzijn minstdenkbare hypothesen.HetisJe enig denkbare,omdathetde enige is die verenigbaar is metde feiten van observatie en onderzoek.En niets kan ons

doenveronderstellen (ofhopen)datonzeopvattingenop ditpuntooitkunnen ofmoeten worden herzien'.Uithetvoorgaandeblijktdatdieherziening alaan degang is,en datde absolute prioriteitvan hettoevalalsverklaring de enige ondenkbare hypothese is,nietalleen in de biologie,maar
ook in de zuivere fysica.Het verbaast me dan ook nietdatM onod zich

meerdan eensgenooptvoeltfysicia1sEinstein tedweerleggen',diejuistals
fysici,in hun poging om de levenlozematerie te tverklaren',een veelgenuanceerder,minder dualistischeopvatting verdedigen.

Monod isovertuigd datzijn interpretatie de definitieve genadeslag toebrengtaan ieder antropocentrisme en beseftdatzij'intuïtief het meest
onaanvaardbareideeisvoordeintensteleonomischewezensdiewijzijnl'
Alsofdebeschrijving van een procesnaarhetmodelvan een volmaakte
machine (een geldig model) nieteveneens een antropomorfisme was,en
alsofditmodelbeweesdater alleen toevalin hetspelis.De machine-ver-

klaring lijktonsbevredigend en probleemloos,omdatwijzelfuitstekende
machine-bouwerszijn,waarbijwedan altelichtvergeten datonzeintens
projectievearbeid eenconstitutiefelementisvan zelfshetsimpelsteinstrum ent.

Hetdebatovertoevalen waarsch#nlljkheid
ln een paarbladzijden preciseertM onod in welkezin de notie van het
toevalinzijnbiologischecontextgebruiktmoetworden.Juisttegen dezeal
te summiere en onnauwkeurige uiteenzetting werden van bevoegde zijde
deernstigsteepistemologischeen wetenschappelijkebedenkingen naarvoren gebracht.
7kan de hand van een paar eenvoudige voorbeelden onderscheidt M onod
twee typesvan toeval.Er ishetlouter operationele toevalvan een aantal
kansspelen,die hun onzekerheid slechts danken aan de praktische onmo-

gelijkheid om b.v.een worp M croscopisch juistte beheersen.Voor dit
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soorttoevalkan men zich van de waarschi
jnlijkheidsrekeningbedienen om
de uitslagen tevoorzien.Erisechterook hetessentiële toeval:de absolute

coïncidentie vantwee reeksen gebeurtenissen die volkomen onalankelijk
zijn van elkaar.Dr.Dupontwordtbijeen zieke geroepen en loodgieter
DuboislaatzijnhamervallenjuistophetogenblikdatDl'm ntlangskomt:
Dupontsdood iseen wezenlijk toeval.Welnu,degebeurtenissen die de
genetischecodewijzigen en defunctioneleconsequentiesdaarvan voorhet
organismezijn volkomen onalankelijk van elkaar;hetverband tussen de
mutatie en de r&le consequentie is een gevalvan absolute coïncidentie.
Uitdeze enige bron van alle evolutie volgt volgens M onod de onwaar-

schijnlijkheid en deonvoorzienbaarheid van elke evolutieve stap en van
deevolutiezelf.Hetenigealternatiefzoudewereld vanLaplacezijn,waarin van alle eeuwigheid deze dood van Dupontals œ n noodM ak wasafte
leiden!
H etisnatuurli
jk nietprettig de rd enering van een Nobelprijswinnaarte
m oeten

betwisten op grond van zijn eigen begripmn,zoalstoeval,waarschijnlijkheid,voorzienbaarheid en dd uceerbaarheid,die weliswaar verwantmaarevenzeerverschillend zijn.M aarom datverschilgaathetjuist.
Hetvoorbeeld zelfvan Monod kan dewezenlijke punten illustreren van
watikbd oel.HetongevaldatDupontoverkomtisslechtsmogelijk omdat
hij zich samen met Dubois in hetzelfde (zwaarte-lkrachtveld bevindt.
M .a.
w .ook een absolute coïncidentie wordtbepaald en beperkt door de

gemeenschappelijke ontmoetingsruimte van reedsbestaande causale reeksen.Binnen die ruimte is de waarschijnlijkheid reeds een kwantitatieve
evaluatievan dattoeval:hetongevalisvoorDum ntwaarschijnlijkerdan
voor alle anderen,die zich toen niet op straat bevonden.En de waar-

schijnlijkheid,nietmeervanhetparticuliereongevala1szodanig,maarvan
de klasse <arbeidsongevalofongeval-door-nalatigheid',isnog groter:waar
veel langs de straat getimm erd en gewandeld wordt,kan de frm uentie

ervan zelfs te voorzien zijn,zodaterb.v.gepaste maatregelen genomen
kunnen worden.En zelfshetgevolg van de coïncidentie isnietvolkomen
onvoorspelbaar: de implicaties voor Dupont,Dubois en de samenleving

zijn verschillendnaargelangdehamerop destraatstenen,op œn hond,op
een m eer ofminder vitaallichaamsdeelvan Dupontterechtkomt.Ook uit

een triviaalvoorbeeld a1sditblijktdathetzogenaamd essentiële toeval
verondersteltdaterreedsbestaande causaleketenszijn,datdeze zich in
een gemeenschappelijkeinteractieruimte bevinden,waarvan de karakteristieken bepalen of één type van coïncidentie onmogelijk,weinig ofmeer
waarschijnlijk is,zodatdesgevallend defrequentieen degevolgen ervante
voorzien zijn.
Terecht nlerkt de Iluve OP dat ook M onod van een louter kwalitatief
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toevalsbegrip moetovergaan naar de kwy titatieveevduatie van de waar-

schijiijkheid.Maar waarschijnlijkheidsuitsprAen moeten gegrond zjn:
op statistisch relevantemetingendieeen algemeneconclusietoelaten,e#of
op de kenmerken van hetonderzochte systeem.ln eenvoudige kansspelen,
metdobbelstenen b.v.,isde berekening heelsimpelomwille van de uitgesproken sym metrievoorwaarden die we zelf aan hetsysteem hebben m eegegeven.In ingewikkelder spelen,een kaartspel met 52 kaarten,kan één

bepaalde combinaue,op hettotai aantalmogelijke,zo onwaarschijnlijk
zijn,datallespelonmogelijk lijkt.M aarde begiavoorwaarden en de spelregelsbeperken de voor hetspelrelevante combinaties tot een voldoende

waarschijnlijkheid,diejuistpitgeeftaan hetspel.
ln M onods veronderstelling,datde opbouw en de functionele relevanue

van deproteïnen en degeneuschecodevolkonaen wiEekeuig Zjn,wordt
hetonbegrijpelijk waarom van de vele mogelijke elementaire bouwstenen
en hun sequentiesslechtseen onooglijk kein aano in feite alle levensprocessen op aarde beheerst.De evaluaue was dus verkeerd: alleen die
bouwstenen en diesequentieszjnrelevantdie,om langnognietvolldi
g
doorgronde redenen,werkeli
jk een bepaidefuncue(b.v.alsenzym)in het

organismekunnen vervullen.M onodssted sweerkerendevergelijkingmet
een enorme,volkomen blindeloterij,isnietalleen weinigverhelderend,ze
is fundam enteel misleidend.
I7eze nog enigszins theoretische beschouwingen hebben de laatste twintig
jaareen ernstige experim entele bevestiging gekregen in hetonderzoek naar
de oorsprong van het leven.Om begrij
m ljke redenen wijdt M onod te
weinig aandacht aan de red s bereikte resultaten van dat onderzoek.ln
laboratoria heeftm en kunstmatig de veronderstelde primitieve voorwaarden van de aardse bodem en atmosfeergeremliseerd.In een atmosfeermet
ammoniakskoolzuuren wateren m etvulkanische asa1sbodem ontstonden
daar onderinvloed van ultravioletlichtofelektrische onuadingen metœn
onverwachten verbazend gemak de nucldnezuren,nucleotiden en suikers

die ook in feite debasisvan alleleven zijn.Zelfspolypeptiden en zogenaamde protenoïden kwpmen tot stand,die in V e geval door bestaande

enzymen alsvoe selwerden aanvaard.Uitdeze experimenten blijktdus
datuit een onoverzchtelijk aantal in abstracto mogelijke verbindingen
enkele welbepaalde preferentieelwerden gevormd,datze dus in feite veel

waarschijiijkerZjn dan aldie andere en essentieelvoorzienbaar.Ten
onrechtemeentM onod datwijdaarmeeterugvallen in hetuniversum van
Laplace,waarin alles strikt deduceerbaar is.Hetontstaan en de evolutie
van hetleven op een willekeurige planeethoeftniet éénzelfde verloop te

kennen,maarde basisstructuren van alleleven zijn in de eigenschappen
van demateriezelfgegeven.Velebiologen zijndan ook overtuigd dat,a1s
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bepaalde gunsuge m ilieuvoorwaarden,waar dan ook in de kosmos,maar
lang genoeg gerealiseerd worden,hetoptrd en van een bepazde vorm van

levendaarveelwaarschijnlijkerwordtdan hetuitblijven ervan.Om die
redenwerd dewaarschijnlijkheidvanlevenopdemaanalsuiterstgering,
nagenoeg nu1gdvalueerd en wordt de waarschijnlijkheid van leven op
M ars als groter beschouwd.Nu het onderzoek van M ars stilaan tot de

tœhnische mogelijkhden gaat behoren,ware het ook wetenschapmlijk
verstandiger categorische uitspraken overde onwaarschi
jnlijkheid van het
leven op te schorten.
De conclusie van de Duve,di
e zich op juistdezelfde feiten baseert als

Monod,lijktmedan ook heelgegrond:<De strucmren van hetleven zijn
inhun essentie opgedrongen,alzijn zenietbepaald in hun particuliere
vormen.N swijdewetten van de m aterie m rfed zouden kennen,zouden
wijmerken datdestructuren van hetleven erin tgeprogrammeerd'zitten'.
De dassociaueve kenmerken van de materie'zi
jn even primairen prioritair
als hettoevaldatbepaalde elementen ervan sam enbrengt.M onods parti-

prisvoorhettoevalen de onwaarschijnlijkheid leidttotparadoxale uitspraken;kriuek daarop zou in een pure woordentwistontaarden.<voor de
moderne leorie isde evolutie in geen enkelopzîchteen eigenschap v= de

levende wezens,aangezien zijzuiver haar oorsprong Wndtin de onvolkomenheden van hetbehoudmechanisme'.N sje ietsonvolmaakts dat
tevensœ n rdle capaciteitis om somm ige fvergissingen'nietazeen te ver-

dragen maarzo te integreren datheelde evolutie mogelijk wordt.alleen
maarœnonvolkomenheidnoemt,danisdatœn louterm rsoonlijkeappreciatie.En directdaarna:<De bron van de storingen,het ffgeruis''aan de

oorsprong van de evolutie van de biosfeer,verklaaM (rend compte de)

haartotalecreatievevrijheid'.Loutergeruisverklaartalleen dechaos.
Een laatstebetwistbaarpuntvan M onodswaarschijnlijkheidsleer,dewijze
namelijk waarop hijdemogelijke eenmaligheid van een fenomœn zonder
meer metde onwaarschijnlijkheid ervan verbindt,za1ik in een volgend
artikelbehandelen.Daarin za1ik ook nagaan ofde thx rie van de natuur-

lijkeselecde volstaatom dehele macro-evolutiete verklaren en,tenslotte,
of M onod inderdaad de onhoudbaarheid van elke ffinalistische'interpre-

tatieheeftweten tebewijan.

Panoram a derPubliciteit
H ans H erm ans

Voor Rein Vogels,

vechtervoorgoedheid en menselijkheid in depubliciteit.
I
Boven op œ n der Lim burgse bergen,nietver van Vaals,gœ ft een klein
monumentje1 devorm vanœnnaaldhetpuntaanwaarde grenzen vu
drielanden sam enkomen - dievan Nderland,Bel#ëenDuitsland.Merk-

waardige- ijs echter heet deze plek het <vier'-landenpunt.Dat wâs het
namelijk ook vôôr1919,toenhiernogdepuntlagvaneen piepklein splinterlandjetussen Duitslanden België,hetneutraleM oresnet,een niemandslandje,datnadeoorlogaan Belgiëwerd toegewezen.
In ditniemandslandje werd EmilDovifattachtig jaar gelden geboren.
HetmochtkleinZjn,datM oresnet,maarhetopendehem mogelijkhe en in
drierichtingen.HijkoosDuitsland.EerstAken,datmen vanuithetdvierlandenpunt'kanZen liggen.LaterhetRijnlandmetzijntoenalverontwikkeldeindustrieen zijn socialeproblemen.Dezelaatstevooralgrem n hem
sterk aan en hijkwam in dechristelijkearbeidersbewegingterecht.Alsfel
bewogen journalistkwam hijtenslottein Berlijn,waarhijbehoordetotde
vooraanstaande figuren in degroep van hetkatholiek sociaalreveiluitde

twintigerendertigerjaren.Degroep vanCarlSonnenschein,Romano Guardinien Eugenio Pacelli,de latere PausPiusXII.

Uitdebeoefening van dejournalistiek kwam hijtotdebeoefening van de
wetenschap.Een latere generatie m ocht de studie van archieven en het
sociologisch onderzoek a1suitgangspuntnemen voordedagbladwetenschap
en depubliciteitsleeren zich metdeze takken van wetenschap bezig houden
zonderhetwerk aan een krantofeen anderpubliciteitsm e ium ooitzélfte
hebben beleefd.Dovifatbehoordeniettotdiegeneratie.Hi
jbestudeerdede

krantnietmetdeafzijdigheid van eenhistoricusofœnenquêteur.Dekrant
wasvoorhem een levend organisme.waarhijzelfdeelvan uitmaakte.Het
zoeken naarde zin van kranten publiciteitwasvoorhem œn zoeken naar
de zin van zij
n eigen werk,zijn eigen leven.

ln 1925weM hijverbonden aan hetInstituutvoordeDagbladwetenschap
inBerlijnen driejaarlatervolgdezijn benoeming tothoogleraarin deze
takvan wetenschap aandeBerljnseUniversiteit.Intussenverschœn zijn
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eersteboek:œn geschiedkundig en systematisch exm sé van de Am erikaan-

sejournalistiek.Een belangrijkeprestatiein diedagen toen Amerika zelf
nog nauwelijksoverdergelijke algemene studies van zijn eigen dagbladwezen beschikte.

Uitditboek echterbleek alduidelijk,datDovifatsvoorliefdenietnaarde
geschid enismaar naarde systematiek uitging.Zijn volgend werk,beter
gezegd zijn volgende werkjes,wanthetwaren maar twee heelkleine in
zakformaatuitgegeven boekjes,stonden dan ook helemaalin hetteken van
de system atiek.Uiterst beknoptmaarglashelder bouwde hi
jdaarin een
algemeneleervan hetdagbladwezen op.Dietweeboekjeswerdenherhaaldelijkherdruktengoldenin deDuitssprekendelanden alseen soortzakbijbeltjevoordekennisvan goH enkwaad in dejournalistiek.
DeNazi'slieten Dovifatdevrijheid,maarveelmeerook niet.Hijwerkte
nog we1m ee aan een onvoltooid gebleven encyclopd ie van de dagblad-

wetenschap,die tijdenshetHitlerbewind uitkwam,maarzijn bijdragen
daaraanbeperkten zich totonde- erpen van vrijalgemeen-technischeaard.
Boeken schreefhijnietmeer.
Na de oorlog drong devrij
heid hem weerin de praktischejournalistiek
terug.Hi
jbehoordetotdeoprichtersvan de CDU en van heteerstedagblad dezerparti
j,NeueZeit,en ontplooidedaarin weerdeoudevechtlust
voorde democratie.Aan zijn hervattejournalisieke arbeid kwam echter
snelweereeneindeomdatdedrukkerijvan zijn krantin deoostelijkezône
van Berlijn 1ag en deSovjets,zodra zijdaarheeren meesterwerden,de
krantzelfin handen van hun satellieten speelden.Dovifattrok zich m eteen
uitde redactieterug en legde eveneens zi
jn nieuw-ve- orven hoogleraar-

schap aan deHumboldtuniversiteitneer.M etvolle energie wierp hijzich
nu op de stichtingvan œn VrijeUniversiteitin W est-Berlijn,waarhijzijn
InstituutvoordePubliciteitswetenschapin onderbracht.Tot1961Meld hij
deleiding overditinstituut.Hijwastoen zeventigjaaroud.Nietteoud om
voortte werken.W athi
jeenmaalvoor de dagbladwetenschap had gedaan,
wildehijandermaaldoen voordepubliciteitswetenschap in haargeheel:er
een leeren een systematisch opgebouwd totaalbeeld van scheppen.

Hetresultaatvanzijnarbeidiseenhandboekindriedelenl,samentegende
1600 bladzijden tellend.Heteerstedeelgeschreven doorhemzelf,debeide
andere onderzijn leiding dooreen uitgebreidestafvan mdewerkers.Het
helewerkheefthijnognetvoorzijn dood zien verschijnen.Hijstierfbijna
tachtigjaaroud.
1 Emil Dovifat,Handbuch der Fu:lfzfxffk. Unter M itarbeit fûhrender Fachleute.

W alterde Gruyter,Berlin,1968/1969.Band 1:Allgem eînePublizîstik,333pp.,D M .
28,- .Band 2:PraktischePublizlstlk.Eerste deel,583 pp.,DM .68,- .Band 3:Praktische Publizîsdk,Tweede deel,655 pp.,DM .76,- .
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11
lçu kon de publiciteitsleer iemand als Dovifat maar al te bestgebrpliken.

God twintigjaargeledenstondzijnogzozeerindekinderschoenen,datzij
zelfmaarnauwelijkswistwaarzijzich eigenlijk meebezig Meld.M et<publiciteit',ja- maarwatditbegrip preciesomvatte,hoe men hetmoest
omschrijven en moestbenaderen,daarliem n demeningen sterk overuitCCn.

Letterlijk betekendepubliciteittopenbaarheid',maardaarkwam men niet
veelverderm ee om datde aanduiding topenbaar'ook werd gebruiktvoor
allerleizaken waar de publiciteitsleer niets mee te maken had.Openbaar

kon bijvoorbeeld betekenen<vooriedereen toegankelijk'zoalsin desamenstellingen (om nbare school' of topenbaar vervoer'.0f $de gemeenschap
vertegenwoordigend',zoalsin topenbaarministerie'.Of(binnen degemeenschap',zoalsin dom nbare Orde'.M aarin die betekenissen had de publiciteitsleer ergeen boodschap aan.
De Fransen gebruiken hetwoord tpublicité'alheellang in de betekenisvan

dopenbare aanprijzing'.Voorhen wasde publiciteitsleernietsandersdan
dewetenschap der reclame.Ook in Nederland leefde datidee wel.Toen
kort na de oorlog aan een onzer uiversiteiten een lector in de dagbladwetenschap werd benoemd,kwam vanuitde reclame-wereld de suggestie

diensleerol rachtuitte breiden metde publiciteitsleer teneinde vastte
leggen dathijnietalleen de redactionelemaar ook de commerciële kant
van hetdagblad in zijn beschouwingen hoordetebetrekken.
Zonderhetwoord publiciteitsleerte gebruiken gaven de Amerikanen aan
de inhoud van deze wetenschap een andere wending doorde invoering van

'tbegrip tmassacommunicatie'.Zijbenaderden ditbegrip naarAmerikaansetrantzuiverpragmatisch.Zijgingen uitvan hetoloochenbarefeit,dat
zichgeleidelijk naastdekranten deanderevoortbrengselen van de drukkunstverschillende,op nieuwetechnischemogelijkhedengebaseerdeactiviteitenhadden ontwikkeld,inwezen zonietgelijk,dantoch verwantaande
activiteiten van dagbladen en tijdschriften.Film,radio en televisie met
namekonden even goed a1skranten tijdschriftworden aangewend tothet
overbrengen van mededelingen en m eingen aan een grootpubliek.Uitde

erkenningvanhunparallelliteitmetkrantentijdschriftgroeideeen tpubliciteitsleer'die de verschillende massa-communicatiem edia kolomsgewijs
naast elkaarbehandelde en aldus vergelijkenderwijs heelvoorzichtig tot
waarnemingen en regelstrachttetegeraken dievooraldezemediagelijkelijk golden. In deze beschrijvende vergelijkende publiciteitswetenschap
raakte hetbegrip openbaarheid enigszinsop de achtergrond.Hetging om
thetpubliek',dat- openbaar maarook weleens nietzo om nbaar,zoals

bijvoorbeeldviadeondergrondsepers- metverschillendetechnischecom-
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municatiemiddelen,dieallemaalhun eigen eisen aan de gebruikersstelden,
kon worden benaderd en beïnvlod .M aarhoezeerook metinzetvan veel
studiebeoefend,vormdedeze wetenschap toch geen echte publiciteitsleer.

Zijdroegerdebouwstoffenvooraanuitallerleivakgebieen,dietotdan
toesteHszorgvuldig van elkaargescheiden bleven - en om begrijpelijke
rH enen.A1diecommunicatiemdialeidden namelijk hun eigen leven.Ongetwijfeld kon bijvoorbeeld defilm worden gebruiktzowelvoorhetaanschouwelijkoverbrengenvannieuwsalsvoorpropagandadoeleinden,maar
in dewereld van defilm zelfzag men datallerminsta1shoofdzaak.De film
kwam ten leven als een soortschouwburg voor de kleine man en in het
streven van degenen die hem totverdere ontwikkeling brachten,stond de
gd achte aan hetvinden van een ei
gen kunstvorm,vergelijkbaarmetdie
van hettoneel,VOOrOP.W ater aan literatuurbestond overde geschid enis

van defilm richttezich vrijweluitsluitend op zijn esthetische ontwikkeling
een enkeleuitzonderingdaargelaten a1sbijvoorbeeld hetboekvan Kracauer over de wijze waarop de Duitse amusementsfilm de geesten rijp

-

maakte voor de komst van Hitler.Over het algemeen echter werden '
de

publiciteitsaspecten van de film a1sbijzaken beschouwd.Datde Amerikanen diebijmken bijeenverzamelden en losmaakten uitdevakproblematiek van defilm evenalsuitdie van de anderenieuwe m edia,wasverdien-

stelijk a1seen stap in derichtingvan een echtepubliciteitsleer,maardaar
moesten nog vele stapm n op volgen.
Een eerstepoging om tenminsteeen paarstapm n verdertezetten kwam uit

Duitsland,waar W alterHagemann,destijds nog hoogleraar in M unster,
kortna de oorlog meteen voor Duitse begripm n klein boek voorde dag
kwam,waarin hi
jprobeerde althansenige orde te scheppen in hetbouwmateriaalvan een echte publiciteitsleer.Erg verkwam hi
jdaar nietmee.

Zijnuitgangspuntvormdeeen definitievanhetbegrip publiciteitdieveelte
vaagenveeltealgemeenwasom erœnwelomlijndetakvanwetenschapop
tekunnen funderen.Ook methodisch brachthijbetrekkelijk weinigin.Zowe1hija1szijnop-ennavolger,deNederlanderPrakke,smelden rijkelijk
leentjebuurbijdeveelouderedagbladwetenschap.Totdiep denkwerkkwamen zijgeenvanbeiden.Hagemannsboek vormdeeenvrijverwardgeheel,
datm eervragen opwierp dan beantwoordde en Prakke kwakte daarin een

boekjevanhemzelfzoveelanekdotisch materiaaltegenaan,dathetmeerop
œ n vlooienmarktleek dan op een system atische verhandeling.

M eerdan tien jaar later,in 1960,ondernam de onbeM ste grootmeester
van de G litse dagbladwetenschap,Otto Groth.een nieuwe poging om tot

een deugdelijke fundering van de publiciteitsleer te geraken.Groth had
dedig jaareerderalzijn reputatiegevestigd meteen monumentaalboekwerk vanvierlijvigedelen,waarin hijuitœn overvlod van materiaaleen
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geschid enisvan hetDuitseperswezen systemaésch groepeerde om deverschillende aspecten van de krantheen.Nietminder monumentaalwas het
boek waarhijin 1960 meevoordedag kwam,heteerste van nietm inder
dan zeven lijvigedelen,waarinhijeen soortfilosofischegrondslag trachtte

telea en voorwatMjdeiperiodiciteitsleer'noemde.Daarin betrok hijniet
meer allœn hetdagbladwezen maar ook de tijdschriften.Een volld ige
publiciteitsleerbevattezijn boek dusnieten pretenteerdehetook niette
bevatten.Toch vormdeheteen belangrijkeaanzetdaartoe.Deperiodiciteit
immers,hetbegçipwaarhijzowelkranten alstijdschriften onderving,kenmerktevenzeerœn aantalanderepubliciteitsmedia.De nieuwsuitzendingen

vanradioentelevisievolgenelkaaropmeteenregelmatigheidvergelijkbaar
metdievan hetverschijnen derdagbladen en de bioscoopjournaalsverschijnen metdezelfde frequentie a1sde weekbladen.M aardatisniethet
belangrijkste.Demriodiciteitisindieanderemediageleidelijkookdezelfdefuncuegaan vervullen a1sin depers.Zijscheptœn blijvendeidentiteit.
W ieœn krantkooptkan ereen paardubbeltjesvoorbetalen ofeen paar
miljoen,hetligtermaaraanwathijondereenkrantverstaat.Eénnummer
vaneendagblad ofdatdagblad inzijngeheelalsœnlevend organisme,dat
Zch vod tuiteen wereldomspannendeactualiteiten Zch in een voortduren-

dereeksdagaandagverschijnendenummersmanifesteert.Datzelfdeidentificatieprocesheeftdeperiodiciteitook op gang gebrachtin anderem H ia.

Via zijn regelmatigeterugkeerin debioscopen heefthetfilmjournaalde
identiteitvan Polygoon gescham n.Periodiek terugkerende radio- en televisierubrieken gaven een zekere identiteit aan de omroepverenigingen of
-s
tichtingen die ze verzorgden.- Ditis slechtséén enkelpuntvan verge-

lijking,maar zo zijn er vele.Evenals dagbladen en tijdschriften hebben
radio en televisietemaken metactualiteit,metpublieke opinie,metvrije
m eningsuiting - om maar een paarproblem en tenoem en.Tussen de problem en van radio en televisie en die van de periodieke persbestaatonge-

twijfeld een grotematevan parallelliteiten Groth lietnietna op talvan
plaatsenin zijn boekdieparallelliteitaantestipm n.Nietmetdeuitgesproken bedoeling echter daarmee een publiciteitsleer te ontwikkelen. Daar

moestdesociologiezich maarmeebelasten,vond hij.Zijn beschouwingen
bleven zich consequentbeperken totde produkten van de drukpers.Het

terreinwaarop hija1sweinig anderen thuiswas.
Dovifatechter,hoeweluithetzelfde nestvan de dagbladwetenschap stam -

mend,verlietdoelbewustditbeperkteterrein en scherptezijn denken helemaaltoeop hetvinden van een deugdelijkegrondslagvoordepubliciteitsleer in haargeheel.
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Daarbijbegonhijmetzich1ostemakenvanwatnaarzijnoordeeleenalgemenemisvate gwasomtrenthetobjectvan de publiciteitswetenschap.
A1Dovifatsvoorgangers probeerden hetobjectvan deze wetenschap als
hetwarete dmaterialiseren'.Zijzochten duidelijk zakelijk waarneembare
verschijnselen,diezichlieten beschrijven en analyseren.VoordeFransen
wasdatde rœlame;voorde Am erikanen waren hetde dmassamd ia';voor
Groth de produkten van de drukpers en de stroom van hetnieuws;voor
H agemann de fAussage',de dmede-deling'.Vanuitdiem in ofmeeralstastbare objecten aanvaarde begrippen legden zi
jdenoodakelijkeverbindinna
ar
het
be
gr
i
p
t
ope
nbaa
r
he
i
d'
.
De
Fr
ans
en in de richting van topengen

bareaanprijzing';deAmerikanen in derichtingvan topenbarebenadering
van hetmassa-publiek';Groth en H agem ann in de richting van de om nbaarm akingvan hetnieuwsen van andere mededelingen.

Dovifatslaatmetœn,heelin hetbegin van zijn boek,œn andereweg in.
Hijgaatervan uitdattpubliciteit',in dezin waarin depubliciteitswetenschap ditwoord gebruikt,eenvorm isvan menselijkebedrijvigheid.Hetis
geen 'ding',geen <voorwerp',geen (OYJ
*CCt'in de statische en tastbare zin
Van hetwoord.Hetisactie.Hetis bewegi
ng.Actie en beweging gd reven

doormenselijkemotieven,gdnspireerddoormenselijkewaarde-normen.
Nu ismenselijke bd rijvigheid uiteraard een veelte wijd begrip voor de
publiciteitsleeralleen.Alle,gedragswetenschappen bewegen zich op ditterrein.Binnen dat uit
gestrekteterrein van menselijke bedrijvigheid moetde
publiciteitsleerdushaareigen perk afbakenen.

BijdieafbakeningnugaatDovifatnietvan éénenkeleinterpretatievanhet
begrip topenbaarheid'uit,zoalszijnvoorgangersdatprobeerden.Hijneemt
erdriealsgrondslag.Zijn perk heeftdevorm van eendriehoek.
Onder fomnbaarheid'verstaat hijin de eerste plaats wat hij êpublice'
noemt.H etgaatin depubl
iciteitsleerdusom œnmenselijkebedrijvigheid
diein de openbaarheid treM t.Hierligthetvoornaamste criterium voorhet

onderscheid tussen vrije publiciteiten totalitaire publiciteit.De vrije dan
we1de gebonden uitoefening van deze bedrijvigheid.Daarnaastbevatde
openbaarheid datgene wathijêpublica'noemt;datzijn alle zaken die op
eenofanderewijzeindepubliekebelangstellingstaan.Gebeurtenissenwaar
'm en'informatieoververlangt,opiniesdietm en'koestert, hoop,vrees,verontwaardiging,die in de harten leven.Die publicaleveren de stofwaarde
publiciteitzich mee bezighoudt.Op die publica steuntde actualiteit, w aar
allepubliciteitsmedia zich op m oeten richten.En tenslottehoudthetbegrip
publiciteitook hetbegrip êpubliek'in.Publiek a1szelfstandig naamwoord.
In deze laatste component van hetbegrip openbaarheid ziet Dovifat de
grondslag van de verscheidenheid in de publiciteit.Eris nietéén publiek.
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Erzijn talloze tpublieken'.Allemaalanderssamengesteld.Nietin die zin
datzijworden gevormd doorgroemn mensen die allemaal naast elkaar
staan,zoa1sdeburgersvanlanden,stdenofdormnduidelijk van elkaar
gescheiden leven. De verschillende dpublieken' lopen dwars door elkaar

heen.Zijoverlapm n elkaareindeloos.Eén en dezelfdemenskandeeluitmaken van een grootaantalverschillende fpublieken'naargelang van de

verschillendeaspecten van zijn persoonlijkheid,van zijn maatschappelijke
omstandighedenen vanzijnbelangstellingssfeer.Alsarbeider,a1sstedeling,
alsvader,a1skatholiek,alspartijlid,alsautomobilist,alshuurder,alsmuzikaalbegaafde,alssportliefhebber,alszondagstuiniergaatzijn belangstellingtelkenseenandererichtinguit.Telkensbehoorthijweertoteen ander
publiek.Een publiek datom n staatvoorandere,andersgenuanceerde vorm en van publiciteit.
Samenvattend zou m en kunnen zeggen,datvolgensDovifatdepubliciteits-

leerzich bezig houdtmetdiemenselijkebedrijvigheid die in velerleivormen,aangepast aan de belangstellingssfeer van velerleigroem n in de samenleving,m d edelingen en meningen openbaarm aaktoverproblem en die
in de gemœ nschap in haargeheelofin dieverschillendegroepen leven.

Dovifatiser zich we1van bewust,dathijdooraldushetobjectvan de
publiciteitsleerteomschrijven een problematiek binnenhaaltdiein andere
gd ragswetenschappen al tot levensgrote tegenstellingen heeft geleid.De

problematiek van dewijze waarop dewetenschap zich moetopstellen tegenoverdeverschijnselen diezijbestudeert.M ag zijzich waardeoordelen
veroorloven ofniet? Moetzijde menselijke bdrijvigheid,die zijvanuit
haargezichtshoekbekijkt,alleen maarbeschrijven,analyseren en erdegevolgen van trachten te doorgronden,doch zonder enig vooroordeelharer-

zijds? M oetzijde menselijke bM rijvigheid bekijken metde koude visseogen van een bioloog,diede bedrijvigheid in een mierenhoop gadeslaat?
Ofmag zijoordelen en goed goM noemen en kwaad kwaad?
Dovifatkiestresoluutvoorhetlaatste.M en mochtook nauwelijksanders
van hem verwachten.Verreweg hetgrootstedeelvan zijn leven brachthij
doorin een land waarhija1sjournalisten publicistop allemogelijkemanieren dekwalijke gevolgen van de publiciteits-bedrijvigheid en haarindammingvan staatswegeaan den lijveondervond.Indekeizertijd hadden
de publiciteitsorganen - toen nog allœ n de voortbrengselen van de drukpers- degrootstemoeiteom zich teontworstelen aan de edenisvan 'she-

ren Bismarckswantrouwen tegen iederevrijemeningsuiting,een wantrouwen datkeizerW ilhelm nauwelijksminderbezielde.In deperiodevan de
W eimar-republiekwaren hetvoornamelijkdepubliciteitsmedia,depers,de
redevoering,de radio en de demonstratie,die in hetDuitse volk de noodlottigepolarisering teweegbrachten tussen com munisme en nationaal-socia-
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lisme,die tenslotte tot de ove- ning van Hitlers bruine moordbenden

leidde.IndejarenvanhetHitler-bewind kwam dehelepubliciteitonderde
strengstecontrolete staan van een stellid en diem eteen m aniak a1sGoebbelsaan hethoofd haarallœn wensten te gebruiken ter rechtvaardiging en

verweanlijkingvanhun misdadigedoeleinden.In Oost-Berlijn,waarDovifataanvankelijkbelandde,moesthijalspodigtotdebevindingkomen,dat
ook daarde helepubliciteitvan boven afin de richting van de communistischepropagandawerd gestuwd.
Kortom,deervaringen van een heellang leven leerden Dovifatdatde men-

selijke bedrijvigheid die men a1spubliciteitaanduidt,geen onverschillige
zaak is,waardewetenschap geen andere boodschap aan heeftdan waar te

nemen.Mensen wenden diebM rijvigheid aan metbepaaldedoeleinden en
diedoeleindenzijnlangnietaltijd gerichtophetwelzijn vandegemeenschap.Publiciteit verschaftmacht;macht,die misbruikt kan worden met
demeestsinistereoogmerken.D:publiciteitsleer,aldusDovifat,heeftdaar-

meerekeningtehouden.Zijmâgzich eenvoudig nietvan oordelen onthouden.Zijméethetkafvanhetkorenscheiden;hetgoedvanhetkwaad.Zij
m oetgevaren durven aanduiden en ethische eisen durven stellen aan de-

genen diepubliciteitbedrijven.Zijmoetvoordevrijheid van depubliciteit
durven opkomen.

Van die geestiszijn hele boek doordrongen.M etname in de uitvoerige
hoofdstukkendiehijwijdtaandero1van depubliciteitindedemagogieen
aan depubliciteitin detotalitalreen in dedem ocratische gemeenschap.H iJ*

heeftietsafte rekenen methetverleden - en hijdoetdatop een zeer
solide basisvan wetenschap.De basisvan een gedegen kennis nietalleen
van de algemene problem en der publiciteit maarook van de publiciteitin

haarverschillendeverschijningsvormen.
H eeftDovifathiermeenu hetverlossende woord gesproken overdepubli-

citeitsleer?Hetmaghem ongetwijfeld a1seen groteverdiensteworden aangerekend,dathijdezewetenschap heeftlosgemaaktuithaar frustrerende
beperkingen,haarbindingen aan bepaalde tastbareobjecten en technieken
en haar midden in de gedragswetenschappen heeft geplaatst. Daarmee

openthijvoordepubliciteitsleereen brd erperspectief.Reden genoeg tot
dankbaarheid.

Ofhijeven gelukkigisgeweestmetzijn stelling datdepubliciteitsleerzich
nietaan hetgeven van waarde-oordelen mag onttrekken,daarover zullen
de m eningen uitœ n lopen.Veelbeoefenaarsvan de gedragswetenschappen

zijn nietbepaald gebrand op een opdrachtom demensen voortehouden
watgoM isen kwaad.Datmoeten demensen aan dehand van hûn weten-

schappelijke bevindingen zelfmaar uitmaken,vinden zij.Hetkomthûn
niettoegd ragsregelsop testellen.Zijverschansen zich graagachterhet
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hechte bolwerk van de onbevooroordeelde wetenschap.Toch kri
jgtmen
afen toe de indruk,datditbolwerk scheuren begintte vertonen.Dezelfde
economen dieZchaltijdprobeerdenoptesluiten in dekoeletempelvan de

wetenschap,zijn ertegenwoordiga1sdekipm n bijom naargelangvanhun

elische waardeoordelen werkgevers of arbeiders te kapittelen over hun
economischebedrijvigheid.letsdergelijksbe/ntook doorte breken in de
wetenschap van de pd agogiek.Ook daar gaan stemmen op van wetenschapsbeoefenaarsdiezich afvragen ofm en deopvoeding van hetkind we1
mag overlaten aan de %onbevooroordeelde observatie' van academische

psychologenenpedagogen.Illetkind ontwikkelennaarzijnaanleg'iseen
mooiekreet,zeggen zij,maarmoetmendanalleswatin deaanlegvan een
kind aanwezig is,fonbevooroordeeld'totontwikkeling brengen? Dan wordt
Adolf H ider de ideaal opgevoede mens! Neen,m en zal moeten durven
Zeggen:ditwè1en datniet.M en kan nietopvoeden zonderwaardeoordelen.
De papieren van hetwaardeoordeelin de wetenschap,m etname in de ge-

dragswetenschapm n,zijnduidelijk stijgende.Daarvan isDovifateen nieuw
voorbeeld.Een voorbeeld waar men nietschouderophalend aan voorbij
kan gaan.
Dovifatzetnietalleen totdenken aan maarook totwaarderen en datiseen

enormeverdienstevan zijnrijkeboek.
IS?

Van deze theoretischeuitkijkpost,dieheteerste,kleinste,maarnog altijd
ruim 300forsebladzijden omvattendedeelvan zijn Handboek vormt,verkent Dovifatin de beide volgende delen van ditwerk hethele panoram a

van depubliciteit.Ofliever:léâthijhetverkennen dooreen grootaantal
me ewerkers- een kleine honderd - die merendeelsmetDuitse grondigheid evenzoveeldetailstudiesschreven,die,zorgvuldig op elkaarafgestemd
en in elkaar passend,samen een panoram isch m ozaiek vormen van m eer

dan twaallonderd bladzijden.
In ditpanoram a isde stofgeordend naarde verschillende mH ia die in de
publiciteitworden gebruikt.Dovifatzelfom ntmeteen behandeling van de
welsprekendheid,deredeen van dedemonstraie.Daarop volgthetstaande
beeld:de karikatuur,de foto,de Tcomic'.Voortshetbewegende beeld:de
film .Dan de twee technisch metelkaarverwante media van radio en televisie.Enkelekleine opstellen overhettoneelen degram ofoonplaatsluiten

hettweededeelaf.Hetderde ishelemaalgewijd aan de voortbrengselen
van dedrukpers:deaffiche,dekrant,hettijdschriften hetboek.
Aldeze mM ia krijgen een zoveelmogelijk parallellopende behandeling
zodatmen bepaalde aspecten ervan zonderveelmoeite onderling kan ver-

gelijken.Zo vindtmen bijvoorbeeld bijaldegrote onderdelen een opstd
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gewijdaanhetrecht:devrijemeningsuitingdoormiddelvanhetgesproken
woord,devrijheid van verenigingen vergadee gen vandemonstratie,het
film rœ ht,hetrœhtin radio en televisieen hetrechtvan dedrukpers.Evenzo lenen zich de opstellen over de inhoud,de techniek,de organisade,de
statistiek,de geschid enisvan de verschzendemd ia uitstekend voor on-

derlingvergelijkende studie.
Alles samen een machtig geheel,dat zonder eni
ge twijfelgerekend moet
e
nke
le vevmm eling van enige
worden totde standaardwerken die in geen
betekenisop ditgebid mogen ontbreken.
Toch kleven er we1enkele gebreken aan.
ln de eerste plaats:hoe grondig ook opgezet,hetis niet volledig.In de
keuze van de behandelde md ia is de sam ensteller uitgegaan van die verschijnselen diein depubliciteitswetenschap allemaalreedsruinle aandacht
kregen.De redevoering,de prent. defilm ,de radio,de televisie,de krant,
hettijdschrift,hetboek,hettoneel,daarisallemaalalveelovergeschreven,ook vanuithetgezichtspuntderpubliciteit.Even komterin hetaller.

laatstehoofdstukjeœnmdium om dehoekkijkendatnognietzoveelaandachtkreeg:degramofoonplaat.M aardatisdan ook deenige,bescheiden
verrassing uit de totale keus.W aarom,zo vraagt men zich af,heeft de

samensteller,metalle respectvoorzijn brd e visie,nietœns een poging
gewaagd om ook anderem edia,wieraanwending in depubliciteitminderis
onderzocht,onderdeloupe te nemen?

Neem bijvoorbeeld debouwkunst.Overhetalgemeen dientdebouwkunst
andere doeleinden dan die der publiciteit- maar dat doetde film ook.
Vaststaatechter,datreedsin degrijzeoudheid bouwwerken verrezen m et
gœ n ander doeldan publiciteit,propaganda ofhoe men het noemen wil.
De toren van Babelis er m isschien het oudste voorbeeld van;de tempel

van Karnak metzijn ingebeitelde oorlogscommuniqué's vb1 snorkende
grootspraak van de Pharao's,de trioml ogen,de tempels,de kerken,de

stadhuizen werden allemaalmetsoortgelijke intentiesgebouwd.En speelt
depubliciteitin de stedebouw geen rol?W asin New York en istegenwoordig in Nederland dehoogtevan œ n gebouw nietœn statussymbool? Ishet
nieteen vorm van publiciteit,datin W ashington gœ n enkelgebouw m ag

worden neergezetdatdoorzijnhoogtehetgezichtop hetdehelestad overheersende Kapitoolzou kunnen wegnemen en datde grote departements-

gebouwen tussen hetKapitoolen hetWitteHuisallemaalzijn gebouwd in
een stijldieduidelijk moetherinneren aan degrootheid vanhetRomeinse
Imperium?
Een ander voorbeeld is de kunstvan de image-building.Ook daar d sten

de groteheersersvan deoudheid alweg mee.Zijzochten hetin de ont-
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plooiing van prachten praal.De leidersvan Athene en Sparta in de eenvoud - vaak netzo gekunsteld a1s de eenvoud van de zogenaamde blokhutpresidenten in Amerika.H anden drukken, schouderklopm n, babies

kussen,datzijn allemaalgd ragsvormen gerichtop publiciteit.Hoegroter
hetgevolgvan een Romeinssenatorop hetForum destehogersteegzijn
aanzien;hoe kleinerhetgevolg van een modernevorstin bijeen officieel
bezoek,deste hogerstijgthethare.
Een derdevoorbeeld,datmen eigenlijk maarheelnodein ditboek mist,
is datvan het alleroudste m assa-medium :de m unt.De munt, waarmee
Atheners en Spartanen onderling propagandaoorlogen voerden,waar de
Romeinse keizershun triomfen op vereeuwigden en waarde middeleeuwse

potentaatjeshun edelmoedige vrijgevigheid jegensde bevolking mee demonstreerden.A1spropagandamiddelheeftdemuntnu vrijwelafgedaan,
m aardepostzegeliservoorindeplaatsgekomen.Hetiseenvoudig onvoorstelbaar op hoeveel manieren en m et welk een technisch en publicistisch

raffinementdepostzegelin delaatstetijd insteedstoenemendematewordt
gebruikt voor doeleinden van volksopvoeding,politieke propaganda,toeristenwerving en ga zo maar door.Ditis een terrein van de publiciteitswetenschap datnog volkomen braak ligt.
Een vierdevoorbeeld:hetgerucht.H etluid gesproken woord van de rd e-

voeringisongetwijfeld eenbelangrijk publiciteitsmdium,maarhetsuisterend gesproken woord van hetgeruchtishetnietminder.W athetgerucht

heeftaangerichtin hetjaar1000,wathetteweegbrachtin detijd van de
grandepeurin Frankrijk,hoelistighetwerd gebruiktbijdementalevoorbereiding van de TweedeW ereldoorlog,hoe hetwerktein onze eigen Dolle
Dinsdag kortvoorhet einde van deze oorlog,overdatZles bestaat maar

betrekkelijk weinig en moeilijk bijeen tevinden literatuur,maar hethad
zekereen plaatsmoeten vinden in ditboek.

Zo zou men stellig nog welenkele hiaten kunnen aanwijzen diemogelijk
nog eens kunnen worden aangevuld.Duitsland weetwe1weg met .Ergönzungsbönde'.
Tn zo'n Ergönzungsband ZOU ook aandacht kunnen worden besteed aan
nog een tweede onvolkomenheid.Een onvolkom enheid min of meer eigen
aan iedere éénvoudigeindeling zekerop een zo com plex terrein a1sdatvan

depubliciteit,waarook andereindelingen nietalleen mogelijk maarook
vanhetgrootstebelangzijn.M enoverziethetterrein van depubliciteitniet
geheelwanneermen de verschillende media een voor een op een rijzet.
Dan krijgtmenwe1eenpanorama,maarindevorm vaneen plaatjesverzameling.Dedieptewerkingontbreekt.Dieptewerkingkrijgtmen alleen door
ôôk een indeling aan tebrengen naar een andere dimensie:de functionele.

Alle media kunnen namelijk totverschillende publicistische doeleinden
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worden gebrllikt.Totnieuwsgaring en nieuwsverbreiding,totreclame,tot
public relaions,totpropaganda.Id erm edium hœ ftvoor aldie verschil-

lendegebruiksvormen zijn eigen techniek,zijn eigen discipline,zijn eigen
misbruiken.Die verschillende technieken,disciplinesen misbruiken zijn
uiteraard we1verwerkt in verscu lende opstellen aan de onderscheidene

md iain ditboek gewijd,maarzijkomen nergenssnmen.Zelfsnietin de
registers.Dovifatzelfvoegtin heteerstedeelwe1een aantalvan dezezaken

bijeen,maardatblijftallemaalergsummier.M enzou zo graageensdwars
doordetweedikke delen die daarop volgen,heengaan om alleswatdaarin
werd samengebrachtaan materiaal- een ontzagwekkende hoeveelheid eenste hergroeperen naardieandere dimensie.
Ditallesdoetechterietsafaan degrotewaardevan ditwerk.
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D e 'V astenbrief'van

AlexanderSolsjenitzyn
aan patriarch Pim en
Enige vragen
R obertH otz S.J.

In demeestuiteenlomndekranten en tijdschriften vanhetWesten isenige
tijd geleden de tvastenbrief'van debekende RussischeschrijverSolsjenitzyn aan patriarch Pimen verschenen.Deze brief van een Russisch-ortho-

doxgelovigeaan zijn hoogstekerkelijkeoverheid moetdoordeauteurvan
begin afaan we1vooreen brederpubliek bestemd zijngeweest.
Zowelinzijn eigen land a1sinhetbuitenland werd aan de Open briefveel
aandacht besteed.En terecht, want Solsjenitzyn schrij
ftnietals buitenstaander,maar als gelovig lidmaatvan deRussisch-orthodoxekerk en hij
vechtervoordathetevangelie,die bron van menselijkheid,nietvoorzijn
volk verloren gaat.Zijn briefisdekreetvan een gekweldechristen diein
tweeërleiopzichtlijdt:ten eersteonderdevervolging dercommunisten en
ten tweedeonderdewerkeloosheidenhetzwijgen vandekerkelijkehiërarchie,dievoordezevervolginghethoofdindeschootschijntteleggen.A1
defeiten diedoor Solsjenitzyn worden opgenoemd,komen nietvoorbetwisting in aanmerking,want de feiten kloppen.M aar wat de conclusies

van Solsjenitzyn uitdeze feiten betreft,blijfter een hele reeks vragen.
Bovendien iserhetprobleem,ofSolsjenitzyn onshethele beeld van de
Russisch-orthodoxe kerk schildert.Is de toestand van die kerk niet nog

veeldramatischeren gecompliceerderdanzoalshijzevoorstelt?En zijn de
oorzaken van deze huidige toestand we1voldoende nagegaan? ReM snaeer

dan vijftig jaar vechtde Russisch-orthodoxe kerk in de Sovjet-unie om
haarbestaan.Magmen debittereervaringenvandezestrijdoverhethoofd
zien? Zo steltzich de ene vraag na de andere.
Deze vragen moeten gesteld worden niettegenstaande alle eerbiH voor de

moed van Solsjenitzyn en voorhetgetuigenisdathijmetzijn <vastenbrief'
heeftgegeven,alwashetmaaruitrespectvoordiezwijgendegelovigen die
hun mond niethouden uitlafheid.maar omdatze nietmogen spreken.

De we/van oorzaak en gevolg
AlexanderSolsjenitzyn gaatinzijn briefvolgenseen heeleenvoudig en-
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minstensopheteerstegezicht- vollediglogischemaniertewerk.Hijziet
decommunistischekerkvervol/ngendegevolgendaarvan,niethetminst
op deSovjetjeugd.Degevolgen van deathdstischepropagandazijn naar
Solsjenitzynsmening echternietalleen schadelijkvoordekerk,maarook
desastreusvoorallemensen die erdoorgetroffen worden.Dusishijvan
m ening,datde kerk zich vooralin haargeroepen leiders,in de hiërarchie,

tegen de communistische pressie zou moeten verzetten door er openlijk
stelling tegen te nemen.M aarditgebeurtniet.W aarhetom de aangelegen-

hedenvandekerkindeSovjet-uniegaat,daarblijven dekerkelijkeleiders
zwijgen.Slechtsmetbetrekking totzaken in hetbuitenland,in hetverre
AziëenAfrika,verkondigenzijluidhun mening.Dusmoetmenwe1totde
conclusie komen datde kerkelijke overheid zich opportunistisch en 1af
buigtvoorhetgeweld van buitenafen zo de mensen meervreesta1sGod.

Maardatstaatgelijk metverraad aanhungoddelijkeroeping.
Is dat misschien de reden waarom Solsjeni
tzyn nietallereerst een brief
richtaan departijleidingenderegering,maaraan zijn patriarch?M aarde
eigenlijkeoorzaak vanhetkwaad ligtongetwijfeld bijdevervolgersen niet
bijdevervolgden,waartoe tenslotteook dehiërarchiebehoort.Daarlaat
deauteuroverigensookgeen enkeletwijfeloverbestaan.Toch legthijhet
hoofdaccentvan zijn kritiek nietop deeigenlijkeoorzaken.W aarom?
Hetzijndeambtenarenvandestaatdiedruk uitoefenen opoudersdiehun
kinderen laten dopen.H etisopnieuw de staatdievan de priesterseistdat

zeslechtsop vertoon van ambtelijke papieren en na storting van een verschuldigd be raguberhauptpasdekinderen dopen.Waarom levertSolsjenitzyn dan kritiek op de kerkeli
jkedoopregistratie?
Natuurlijk zou dekerk tegen het atheïstisch profiteren van de registratieplicht,die eigenlijk een schending van de wet op de volledige scheiding
tussen kerk en staatis,kunnen protesteren.En m etnietminder rechtzou
zeditkunnen doen tegen hetsluiten van kerken,tegen de vergeldingsmaat-

regelen en de represaillesdiede ambtenaren op de christelijke kinderen
uitoefenen.kortom tegen decontinueschendingvan de- bijdewetgegarandeerde - vrijheid van geloofen geweten.De hiërarchie zou kunnen
protesteren,maarzou datverstandig zi
jn?
Lesuitdegeschiedenis
Zwijgenhoeftnietperseuitlafheidvoorttekomen.Menkan ook totzwijgen gedoemd zijn.Deorthodoxekerkelijke leidershebben in hetverloop
van delaatstevijftig jaarveelvakerhun stem verheven tegen decommunistischevervolgingdan men in hetW esten weet.In deeerstejaren na de
oktoberrevolutiehebben de bisschoppen m ethun protesten ook hun eigen

leven geriskeerd,want de communisten lieten zulke fbelijders'methun
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levenbetalen voorhun christelijkeinzet.Op diemanierheeftdekerk œn
J oot aantalvan de m eest vooraanstaande leiders als martelaar verloren.
M aar watze aan m ensen verloor,won ze aan morele waardering.
Ook decommunisten zagen datin en zochten dusnaarandere,effectievere

wegen - en vonden dieook.Hetgeluktehun namelijk,zelfshetopenlijke
christelijkemartelaarschap toteen problematische zaak temaken doordat
zeanderen voorhetspreken derkerkelijkeleiderslieten boeten.Dekerkelijke leiders zijn in hun doen en laten nietalleen verantwoordelijk voor
Zchzelf,m aar steedsook voorde aan hen toevertrouwde gelovigen.En uit
ditfeithebben de com munistische vervolgers muntgeslagen en datdoen

nog.Als een bisschop hetwaagtopenlijk te spreken,dan neemtmen
nietzozeerwraak op hem indeeersteplaats,maarop zijndiocees.Totde
ZC

meestgangbare en meesteffectieve middelen behoorthet sluiten van ker-

ken.Devoorgangervan patriarch Pimen,patriarch Alexej,moestditvooralin 1960meemaken,toen hijeen openlijk protesthad gewaagd.Hijverloordaarbijnietslechtshonderden kerken,maarook nog zijn bestekerkelijke bemiddelaar, metropoliet Nikolaj van Krutizy,de voor zijn taak
uiterstbekwameleidervanhetdepartementvoorkerkelijkeaangelegenheden.ZelfbleefpatriarchAlexejonaangetast,jamenverleendehem zelfster
gelegenheid van zijn jubileum nog een onderscheiding M en zou een
veelvoud van andere voorbeelden kunnen aanhalen uithet recente en uit
hetverre verleden.Of de patriarchen nu Tichon,Sergiof Alexi heten of

datzezich Pimen noemen,zezijnallemaalonderworm naanhetzelfdemechanisme van de kerkvervolging - watoverigensook voor hun bisschoppen geldt.

Noemen wijnog slechtséén bijzonder krasen klassiek voorbeeld.Stalin
heeftvan detoenmaligemetropolietSergieen zondermeervalseverklaring

afgeperstoverdereligieuzevrijheiddiein deSovjet-unieheerste,onderde
bedreigingdathijandersallepriestersa1skoelakken naarSiberiëzou laten
deporteren.Sergiheeftde dreiging van Stalin a1s ernstopgevaten de hem

voorgelegdeverklaring ondertekend,hoewelhijdie nieteenszelfhad opgesteld.Zou een martelaarschap wijzerzijn geweest?Ditgebeurde in het
jaar1927.lntussen zijn detijden veranderd,maarde methoden niet.
Op deze manier werden de leiders van de Russisch-orthodoxe kerk tot

handlangersvan hetregiem gemaakt.Solsjenitzyn steltabsoluut terecht
vast,datdehelekerk uiteindelijk doorde- athdstische- raad voorkerkelijke aangelegenheden wordtgeregeerd.M aarwatmoeten debisschoppen dan doen? Zijzien zich voorhetdilemma geplaatst,doorhun eigen
protesten de ergste gevolgen overhun diocesen afte roepen.En a1szij
daar niet spreken waar het regiem dat op politieke gronden verlangt, ge-

beurthetzelfde.Zozijn zetegelijk totzwijgen en totspreken veroordeeld.
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De com munisten in de kaartgespeeld ?

Dehiërarchieheeftuitde smartelijke ervaringen van hetverleden heteen
en andergeleerd.Zemoestwel!Devraagis,in hoeverreSolsjenitzyn daar
weetvanheeft.Hijeistœn protestvan depatriarch tegen hetfeitdatmen
dekinderen godsdienstigeopvoedingenhetbijwonen van godsdienstplechtighd en onmogelijk maakt.M aarhijzietover hethoofd dateen protest
noodzakelijke- ijzehetsluiten van nogmeerkerken ten gevolgezou hebben.W aarm oeten dekinderen dan heen,a1serhelemaalgœ n kerken meer

zijn?Om datwaternogis,alishetnogzoweinig,teredden,daarom zwijgen de bisschopm n.Daarom durven zijook de protesten van hun eigen
gelovigennietomnlijkteondersteunen.Doenzijonrecht?
Hetsysteem van de communistische kerkvervolging is werkelijk infaam,
wanthetaldstisch regiem gebruiktde hiërarchie in twee opzichten voor

zijn doeleinden.Hetdwingtdeleiding van de kerk deverordeningen van
deambtelijke instantiesdoorte voeren,waardoorhetde Mërarchie in de
ogen vanhun eigen gelovigen in discredietbrengten een wig drijfttussen
henbeiden.Ennaarbuiten bedrijfthetregiem propagandametdeRussische bisschopm n.

Hoeeffectiefdezemethodeis,bewijstnietop delaatsteplaatsdeprotestbriefvan Solsjenityn aan depatriarch.Heefthijdaarmeeongewild niet
diegenen in dekaartgespeeld diehijuiteindelijk wildetreffen? Zoalswe
red s hebben uitœ ngezet,past nietsbeter in de opzetvan de communistischevervolgingstactiek dan datde gelovigen hetvertrouwen in hun eigen

bisschoppen verliezen.Toont Solsjenitzyn zich in zijn protestbrief zelf
slachtoffervan de communistische m ethoden totverdachtm aking?

Gevangenenz#a machteloos
In zijn vastenbriefherinnertSolsjenitzyn aan de protesten,zeven jaargeleden,van depriestersJakoenin en Esjliman,van detoenmaligeaartsbisschop van Kaloega,Jermogen,alsook aan hetschrijven van de groep gelovigen uitWjatka (thansKirov),diezich aan de zijde schaarden van de
intussen in een strafkamp gestorven BorisTalantov.De regeringsinstanties

namen debestraffing van BorisTalantov zelfterhand enzijdwongen de
kerkelijkeleidersdebeide priesterste suspenderen en de aartsbisschop in
een kloosterteinterneren.Ondankshunkritiekopdekerkelijkeleidersen
de daarop aanvangende vervolging en vernedering hebben echter noch de

geestelijken noch deleken zich vanhun kerkafgescheiden;zijvoeldenzich
in geweten verplichthaar te gehoorzamen a1s te voren.
Dewaardevan hun protestbriefheeftdebekendeRussischekerkhistoricus.
P.Chrysostom usO.S.B.,als volgt getaxeerd:
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<Degetuigenissen vandezegeestelijkenenleken zijnroepen om hulp;zij
getuigen van debd reigde situatie van de christenen in Rusland.M en kan

hun houding en hun nood begrijm n.
Van deanderekantzou hetverkeerd zijn desituatievan dechristenen in
Rusland alleen tebekijken onderhetgezichtspuntvan deze documenten,
omdatdie,heelbegrijpelijk,nietvrijzijn van een zekere emotioneelgekleurdeeenzijdigheid bijdebeoordeling van desituatievan dechristenen
daar.Ze schijnen alleen de nood van hun bedreigde christelijke gemeenschappen voorogen tehebben en zijoverschatten zondermeerdemogelijkhd en welkedehiërarchieterbeschikkingstaan om debedreigdechristenen te hulp te komen.Ongetwijfeld zijn mensen a1sTalantov om hun
m oed en hun bereidheid tothetmartelaarschap te bewonderen.M aarhet
isde vraag ofhun eisaan de hiërarchieom zich tegen destaatteverzetten

en hetsluiten van kerken teverhinderen,ûberhaupttotde reëlemogelijkheden behoort'l.

Metanderewoorden:de kroongetuigen van Solsjenitzyn overschatten de
invloH en demachtvan de Russisch-oe odoxe kerkelijkehiërarchie.Is
de opsteller van de tvastenbrief'misschien in dezelfde fout vervallen? ls
hijzich bewustdatdebisschoppen,samen methun helekerk,gevangenen
van de communisten zijn,slechts metditonderscheid dat de hiërarchie

ondereen heelbijzonderedruk staat?Zijn foutzoutebegrijpen zijn,want
in de liturgische ruimte van hetkerkgebouw verschijnen de bisschopm n
nog altijd alskerkvorsten,maarwathun machtbetreft,zijn hetbdelaars
dieafhankelijk zijn van de aalmoezen van een athdstisch regiem.

Opportunisten,verradersen lafaarden -ofmartelaars?
De Russisch-orthodoxe bisschoppen hebben door hun voorzichtig optreden een modusvivendiweten te vinden m etde staat,ook alisdeze modus

vivendivoordekerk hoogstlabielen precair.Nadatzijbijopenlijkeprotesten altijd verloren hadden,hebben zijdeze weg gekozen om tenminste
datgene water nog is,te redden.Daarm ee hebben ze een bepaalde optie
gesteld.

VoorSolsjenitzyn isdeze optieverkeerd.Hijervaartœn dergelijke handelwijze alszelfvernietiging en bovendien alseen leugen.Daarmee roept
hijdehiërarchietoteenva-banquespelop.Hijgaatvandeovertuiging uit
datalleen een om nlijk protest,desnoodszelfshetmartelaarschap,desituatievandekerkza1kunnen wijzigen.Overhetrisicodatdekerk alsgeheel
loopt,maakthijzich geenZorgen.
1 Christin der Gegenwart,15,9 april 1972,p.116.
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M aara1sdekerk totopenlijk verzettegen demachtvan destaatovergaat,
riskeertzijdetotaleondergang.lshettewensen datdehiërarchiedoor
haarverzet de staatertoe prikkelthetinstituut van de kerk nog m eer te
vernietigen dan hetnu toch alhetgevalis? Ligter niet reM s een grotere
waarde in het feit dat tenminste de huidige stand van zaken behouden

blijft,ol athetteken van de christelijke hoop nietvolledig vernietigd
worde?

Heelzekerlijktdehuidigekerkelijkeleidingsteedsopnieuw dichterbijhet
gezagvan destaattestaan dan bijdebelangen van hun gemeenschappen.
Tenslotte ligt hetaan iedere bisschop afzonderlijk,in hoeverre en hoe
intelligenthijdehem gelatenvrijheidsmargeuitbuit.
Iederafzonderlijkisin een spelverwikkeld waarbijhetnietslechtsom het
bestaan van de spelers gaat,m aar ook om het bestaan van de kerk.En
ieder reageert verschillend op deze dRussische roulette', de ene m oM ig,
intelligent en energiek,de ander laf,dom en schuchter. Beslist niet alle

Russischebisschoppenzijn tegendehogeeisen vanhun ambtopgewassen.
M aarmensen dietekortschieten zijneroveralen zelfsin demeestintieme
kring van de leerlingen van Christuswas een verrader.M ag m en daarom
de apostelen allemaalveroordelen?

Wijherhalen:Solsjeitzynverlangthetprotestvan dehiërarchieen omdat
zijnietprotesteert,gaathijmethaarindeclinch.M aardetragiek wildat
zelfs een Solsjenitzyn niet alle protesten van de Russische bisschoppen
kent.Hoeinefficiënteen protestin hetjaar 1971 was,demonstreerdebisschop Pavelvan Novisibirsk (dieintussen bijwijzevan strafnaarW ologda
verplaatstwerd).W aarom vermelddeSolsjenitzyn dezeaartsbisschop niet?
W aarschijnlijk alleen hierom omdathijzijn protestnietkende.En wat
heeftde aartsbisschop bereikt? Alleen maar représailles,andersniets.

Heefthetgrasdebomen verraden.
?
W ijkunnen op grond van alleswathierboven gezegd is,nietvollMig instemmen methetoordeelvan Solsjenitzyn.Hijroeptzijn geestelijke herderstothetofferop,jazelfstothetmartelaarschap,onderverwijzingnaar
degeloofsgetuigen van deeersteeeuwen.Volgenszijn meing riskeren de
bisschopm n allœn hun eigen welzijn a1szeverzetplegen.HeeftSolsjenitzyn er enig vermoM en van hoeveelbisschoppen onder hethun opgelegde

kruisvan hetonvrijwzig zwijgen en van hetonvrijwillig spreken bijna te
grondegaan? Zijondergaan een dubbelmartelaarschap,vervolgd teworden door de commuisten en veracht door hun eigen gelovigen.En de

reden voorhun houding isdathetjuistnietom hun eigen welzijn gaat,
maarom deverantwoordelijkheidvoorhetwelzijnvan dehelekerk.
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Hetmartelaarschapiseenvandiechristelijkecharismatadienietaanallen
gegeven is.En naast hetm artelaarschap heeftde kerk ook behoefte aan

anderecharismataenookplaatsdaarvoor.Heeh Solsjenityndatoverhet
hoofd gezien?

In deroman 'KankerPaviljoen'citeertSjoeloebin devolgendeverzen van
Poesjkin:
<Inonzeverachtelijketijden
wasdemens,welk ook zijn element,
tiran,verrader of gevangenel'z.

Solsjenitzynishierechterindepersoon van Kostoglotov van mening dat
Poesjkin zijn doelvoorbijschiet:<Een storm veltbomen,maarbuigtallœ n
hetgras.W i1datdan zeggen,dathetgras de bomen verraadt? Ieder leeft

zijn eigen leven'B.
HeeftSolsjenitzyn ditdoorhemzelfgeformuleerdeinzichtvergeten?W aarom pasthijditprinciepniettoeopdekerkelijkehiërarchie?Ookdaarzijn
ertenslotte bomen en gras.En zo komen wijtotde conclusie datook
M exanderSolsjenitzm metzijnvastenbriefzijndoelvoorbijgeschoten is.
Desteen dieop Solsjenitzynsborstligt,druktook op de borstvan de
patriarch enzijnhiërarchie.Zou niettegenoverdepolitiek van destaatdie
op devernietigingvan degodsdienstuitis,de solidariteitmetde Mërarchie

allekriiek inbegremn - nietsterkermoeten zijndanbijSolsjenitzyn
hetgevalis.DeNobelprijswinnaarSolsjenitzyn heeftzich in degeadresseerdevergist.Hijhad zijn briefnietmoden richten totdepatriarch Pimen,maaraan hetregeringsdepartementvoorkerkelijke aangelegenhden
-

en via dit departementaan diegenen die voor de vervolging van de kerk

uiteindelijkverantwoordelijkzijn.
2 AlexanderSolsjenitzyn,KankerPaviljoen,I1,j.140.
3 ibid.,cf.Jfreven,november 1971,pp. 161-174.
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D e nieuw e schaarste
Industdalisering van delinkerScheldeoever
A -H Virenque

HetStudiecentrum voorEconomisch en SociaalOnderzoek (SESO)van de
Uiversitaire FaculteitenSt.-lgnatiuste Antwerm n heefteen kosten-batenstudiegewijd aan de ontsluiting van de linker Scheldeoever voor de Antwerpsehavenenindustrie.W ijwildendaarmee dem litieke besluitvormers

voorlichten overdewaarschijnlijkegevolgen van degeplandeinvesteringen.Hetisduidelijk datdezeeen weerslagzullen hebben nietalleen op
geprijsde god eren en diensten,maar ook op niet-geprijsde (texpretiale')
economischegoHerenen opanderedan economischewaarden.Degeprijsde econom ische effecten kunnen in een kosten-batenanalyse worden ge-

kwantificeerd.Opderesultaten vandezeanalysewillen wijhiernietvooruitlom n.Devolledigestudiewordteerlanggepubliceerdl.W e1kunnenwij
reedszeggen dathetsaldo van dekosten (onteigeningen,waterinfrastructuur,wegenbouw, aanplanting van een bomengordel,enz.
) en de baten
(exploitatieresultaten,aanvoervan grotereschepen,korterevaartijd,terreinverkoop,enz.
) een positieve verwachtingswaarde vertoont.Maar er zijn
hierook ongeprijsde economische goederen en andere dan economische
waardenin hetgeding.En dandenkenwijvooralaandezgn.fmilieugod eren' Van meetafaanhebbenwi
jook dezein onzestudiebetrokken.W ant
.

ook daarmee moeten de besluitvormers dringend rekening houden.Deze
overwegingen vormen de inhoud van heteerste hoofdsm k van onze studie,
waarvan hier œ n verkorte versie volgt.
De eerste paragraafhandeltoverde <nieuwe schaarsteaan milieugoederen'.
Van de gelegenheid wordtgebruik gemaakt om enkele storende begripsverwarringen uit de weg te ruimen: produktiegroeiwordt onderscheiden

van economischegroei,welvaartvan welzijn;en devraagwordtgesteld in
hoeverreproduktie-en economische groeieen aanvaardbaremaatstafzijn
vanwelvaartsverhoging.Detweedeparagraafhandeltover<deprijsvande
nieuwe schaarste'.De derde over <m ilieubeheer';hetbehoud en de verbe1 P.-H .Virenque, W .Nonneman, G.Blauwens, H avenînvesterîngen op de lînker
Scheldeoever.W elvaart en Kostenm atenanalyse.De sm die ls gemaakt in het kader

van een project,gefinancierd doorhetFondsvoorCollectiefFundamenteelOnderzoek.
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teringvanhetleefmilieudienena1seenprioritairobjectiefineenconsistent
modelvan economische politiek te worden opgenomen.Tenslotte bespre-

ken wijenkelespecifiekemaatregelen diegenomen kunnen worden om dit
prioritaire doelte bereiken.

Denieuweschaarste
De Engelse klassieke economisten,en velen na hen,beschouwden de eco-

nomiealsdewetenschap van welstand en rijkdom.Datblijktbijvoorbeeld
aluitde titelvan hetboek van Adam Smith:An inquiry into the nature

and thecausesofthe wecl/: of ncff/nl.Tegenwoordig zullen demeeste
economistenhetobjectvan hunwetenschap we1ietsruimerzien.Latenwe
zeggen:hetobjectvan de economieisde toewijzing van alternatief aanwendbare schaarse goederen voor de voldoening van verschillende ge-

hiërarchiseerde menselijke behoeften.Toch heeftde economische theorie
inhetW esten Zch hoofdzakelijk beziggehouden metgoederen en diensten
die via hetbestaande marktmechanisme geprijsd worden.M etgevolgen
van produktie en consum ptie die nietdoor het marktgebeuren ondervan-

gen,nietgeprijsd werden,metexpretialesociale kosten en baten dieniet
metde individuele marktkosten en baten samenvielen,werd nauwelijks
rekening gehouden.M aardelaatstetijd heefteen aantalvan deze expro
tiale kosten een spectaculaire uitbreiding genomenz.De hoog-gdndustrialiseerde maatschappijis inderdaad in de paradoxale situatie terechtgekomen,dathetterugdringen van de relatieve schaarste aan bepaalde goederen en diensten gepaard gaatmet de creatie van een toenemende nieuwe
schaarste aan publieke goederen die vroegerin overvloed aanwezig waren:
zuivere lucht,zuiverwater,recreatieruimte,stilte,ongerepte natuur.
In hettraditionele economisch systeem worden voorde berekening van de

produktiegroei3praktisch uitsluitend geprijsde goM eren en diensten in
aanmerking genomen. W ordt echter ook met de nieuwe schaarste aan

vooralsnog ongeprijsdemilieugoederen rekening gehouden,dan wordthet
mogelijk een onderscheid te maken tussen produktiegroeien economische
groei.Een gegeven economie is gedurende een bepaalde periode gegroeid
indien,vergeleken metde vorige periode,meerschaarse goederen, gepri
jsd

OJniet,terbeschikking van degemeenschap staan.Om alsindicatorvan
de economische groeite kunnen dienen,moetde produktiegroeidus worden gecorrigeerd.Die correctie heeftbetrekking op twee categorieën onge2 D e meeste economisten hebben die snelle ui
tbreidin!nietvoorzien ofhebben ze

onderschat.Er zijn natuurlijk uitzondedngen:o.
m .Plgou,Economics // Welfare,
19M ;Kapp,SocialCostsOJPrlvateEnterprise,1958;Baumol,Welfare Economlcs
and theFàeory oftheState,1965.
3 Onderproduktiegroeiverstaan wijhierdestijgingvan hetnetto nationaalprodukt
tegen constante factorkosten of de groeivan hetreëlenationaalinkomen.
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prijsdeexternenadelen (<diseconomies')van deproduktieen deconsplmpue4.

De fdis= nomies'van de eerste soortzijn die welke ongdaan gemaakt
worden dooranderendandoordegenen diezeveroorzakens.Bijvoorbeeld:
m etpublieke middelen gefinancierde uitgaven voor milleubehoud.Dievan

de twed ecategorie zijn diewaarvoor nietswordtgd aan om ze weg te
werken,noch doorhen die zeveroorzaken,noch dooranderen (de overheid).Om dezeexternenadelenofnieuweschaarstetekwantificeren,moetendeuitgaven wordengeraamddienodigzijnom zeopteheffen.Hoeveel
kosthetzuiveren van water en lucht;hetaanleggen van recreatiegebid en,
van ondergrondse parkeerplaatsen; het wegnemen van de geluidshinder,
hetwegwerken van de afval,enz.? De in geld uitge rukte externe nadelen

van de eerste categorie mogen nietbijhetnationaalinkomen worden gevoegd.De in geld uitgedrukte externe nadelen van de tweede categorie
m oeten van hetnationaalinkomen worden afgetrokken.Pas na deze > ee

correctiesisproduktiegroeigelijkaan economischegroei.
Erisechtermeer.Nietalleen worden produktiegroeien œ onomische groei

dikwijlsverward,maarook wordtvaak vanuitœn ve= eerdering van de
produktiezondermeertoteen stijging van dewelvaarten zelfsvan het
welzijn besloten.
W ijsgeriggezien,kan Twelvaart'worden bepaald alsœ n bevredigende staat
van het subjœtofvan de gemeenschap,mogeli
jk gemaaktdoor de beschikking over œ n hoeveelheid en kwaliteit van economische goM eren.

<W elzijn'daarentegen (gelijk testellen metfgeluk')verwijstnaar een toestand van volkomen bevrediging van hetsubjecta1s subject,d.w.z.in â1
zijn wereldlijke,sociale én transcendenteledimensies.fN gemeen welzijn'
betekentdan datallevoorwaarden zijn vervuld voorderealisatievan het
individuele en sociale welzijn van de personen waaruit een gemeenschap
bestaat.W elvaartis een reëelmogeli
jke situatie;persoonlijk en algemœn
welzijn daarentegen is een na te streven maar,gezien de menselijke beperkleid,nooithelemaalte realiseren ideaal.
Spreektmen hierover in economische termen,dan denkt men direct aan

destellingvan Pareto.In optimaleconditiesishetonmogelijk,dewelvaart
van één persoon te verhogen zonderdie van ten minste één andere te ver-

minderen.Een veranderingin een maatschappelijkesituatiebrengtduspas
4 Cfr.R.Hueting,< JfIs denatuur onswaard?,W ereldvenster,Baarn,1970,pp.2324.
5 De expretiale externe nadelen die door hetveroorzakend bedrijf zelf ongedaan
worden g= u kt,dienen nietin mindering van deproduktiegroei(deverhoging van

detoegevoegdewaarden)te komen:deberekening werd alexactuitgevoerd nlngezien de door de ondem eming voor antipollutiemaatregelen uitgegeven sommen a1s
intermediaire leveringen werden geboekt.
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dan een verhoging van welvaart mee a1s de situatie van ten minste één

individu verbeterd wordt,terwijldie van geen enkeleandere verslechtert,
en een vermindering van welvaart,a1sde situatievan één ofmeerpersonen

verslechtert,terwijldie van alde anderen onveranderd blijft.W ordtde
situatie van één ofmeerpersonen verbeterd en die van één of meerande-

ren verslechterd,dan isgeen oordeelmogelijk over de globale welvaart,
zolangmen steltdatinterindividuele welvaartsvergelijkingen nietmogelijk
zijn.
Centraalstaatdusdevraag hoevanuitwelvaarts-ofwelzijnsfunctiesvan
individuen die souverein overhun eigen preferentiesbeslissen,œn collec-

tievewelvaarts-ofwelzijnsfunctieopgebouwd kan worden.De protagonisten van de zgn.nieuwe welvaartseconom ie,zoalsHicks,Kaldor en Little,

hebben daarvoorhetcompensatieprincipe uitgedacht(datoverigensalbij
Pareto was te vinden).Maar in de praktische toepassing daarvan is de
nieuwewelvaartseconomieop zulkeonoverkomelijkemoeilijkheden gestuit,
dat ze zich in een abstracte wereld van gefingeerde compensaties heeft

teruggetrokken.In zijn dgeneralpossibility theorem'heeftArrow aangetoond,dat een sociale welvaartsfunctie ofwelopgelegd,ofweldictatoriaal

moetzijn6 Opgelegd is ze a1s sommige individuele preferenties worden
ingeperkt;dictatoriaal,a1sze door één persoon of door een kleine groep
aan de hele gem eenschap wordtopgedrongen.De overgang van de indivi-

duele preferenties naar een sociale voorkeur is dus onmogelijk als elke
voorkeur van e1k individu gerespecteerd m oetworden.M .a.w.een sociale

welvaarts-ofwelzijnsfunctiekan nietworden gevonden via de directedemocratie.
Datwilnietzeggen datwehetdaarbi
jdan maarmoeten laten.W illen we
m eer sociale rechtvaardigheid bereiken,dan zullen we,hoe dan ook,een
m ethode m oeten vinden om de individuele behoeftenbevre igingen te ver-

gelijken.Iedereen - het gezinshoofd,de m liticus - weegtinderdaad
steH sdevoldoening afdiezijn gezinsle en,zijn me eburgerste verwachtenhebben ofondervindenvan zijnbeslissingen.Utopisch schijnthetbijgevolg niet dat de menswetenschapm n er ooit toe komen,interindividuele

vergelijkingen van voldoeningen op een veralgemœnde basis mogelijk te
maken.Zijdieuiteenveranderingindemaatschappelijkesituatievoordeel
halen,zullen dan aan dehand vanobjectievecriteriadiegenen diedoorde
verandering benadeeld worden,op een ofandere m anier kunnen comm nserenT.

Diecomm nsatie speeltbijvoorbeeld,zoalswijstraks zullen zien,

6 K .Arrow,Sodal Choice and lndividualFcllzc&,New York,second edition, third
printing,1966.
7.Cfr. J.Tinbergen, Economic Polky. Principles and Design, Amsterdam, 1966,
pp.23-24.
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œn rolin hetmilieubeheer.Maarlaten weeerstnog ietsleoretischerblijVCn.

In praktisch alle welvaartsfunctiesstaan de variabelen uitsluitend voor ge-

prijsdeeconomischegoderen.Diewelvaartnoemenwijdemarkt-economischewelvaart.Staan xl,xa,...xnvoordegeprijsdeeconomischegoederen,
dan zeggen we:

M arkt-EconomischeW elvaart= M (x1,Xa,...,Xn).
Economische welvaartzonder meer wordtœ hter bepaald zoweldoor ge-

prijsde a1s door ongeprijsde economische god eren (vooralmilieugoederen).Gebruiken wevoordeze laatste y,dan krijgen we:
EconomischeW elvaart = Etxl,xa,...,x. ,y1,y2, .,y. ).
Hetwelzijntenslottewordtnietalleendooraldannietgeprijsdeeconomische goederen bepaald,maarook doorniet-economische waarden (vrijheid,liefde,gezondheid,vrede,enz.).Deze laatsteduiden we aan metz:
W elzijn = W (x1,x2,...,xn,y1,y2,...,yn,zl,za,...,zn).
Devraag isnu,in hoeverreproduktiegroeien economische groeia1smaat-

staven kunnendienenvan een verhoging van 1)dewelvaarten 2)hetwelzijn.
Zowelbijde samenstelling van denationale rekeningen a1sbijde studie
van de econom ische groeihanteertmen <cardinale'maatstaven,waarmee

beoeld wordtdatmen zich beweegtin de objectieve sfeer van beschikbare goederen.In welvaartsanalyses daarentegen worden 'ordinale'maat-

staven aangewend:daar bevindtmen zich in de subjectieve orde van de
beleving van de economische goederen.M etde reflectieoverhetwelzijn
tenslottetreedtmen desubjectieveordinalesfeerbinnen nietalleenvande
beleving van economische goH eren,m aar van alle beleving.

M etditvoorogen kunnen wijstellen:
1. Deproduktiegroeikan worden aanvaard alsmaatstafvan de verhoging

van de markt-economische welvaart(M ),mitsmen zich ervan bewustis
dattweegebrekendezewelvaartsmaatstafinfirmeren:1)meteen cardinale
maatstafbeweertmen de beleving - die in de ordinale sfeer ligt- van

geprijsde economischegoederen temeten;2)de inkomensverdeling wordt
geachtoptimaaltezijn.
2. Zelfs indien men deze twee gebreken op de koop toe neem t,kan de

produktiegroeipasalsmaatstafvan destijging van de economische welvaartzonder meer(E)dienen nadatde ddiseconomies',de ongeprijsde
negatieve externe effecten (milieuvervuiling,enz.),in mindering zijn gebracht.

3. De economischegroeialsmaatstafvan de economische welvaart(die

duszowelgeprijsdeeconomischea1songeprijsdegoederen omvat)vertoont
dezelfde twee gebreken a1s de produktiegroei.
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4. Tenslotte ishetevidentdatzowelproduktiegroeialseconomischegroei

waardelooszijnalsmaatstafom tezeggendatookhetwelzijnwordtveranderd.Zowelproduktiegroeialseconomischegroeibetreffen imm ersœ o-

nomische god eren;hetwelzijn daarentegen betreftde beleving van alle
goederen,alle waarden,ook iet-economische.
Punt4 is toch ietsnadertepreciseren.In hoeverre kan een verhoging van

de welvaartgelijkgesteld worden meteen vermeerdering vanwelzijnseen
vermindering van welvaart met een verlaging van welzi
jn? Van een verhoging van demarkt-economischewelvaart(M)mag slechtstoteenzelfde
ve= eerdering van deeconomische welvaartzonder meer(E)en toteen
vermeerderingvan welzijn (W)worden besloten alsdey-variabelen uitde
economischewelvaartsfunctieendez-variabelen uitdewelzijnsfunctieexogCCII ZiJ
*n,d.w.z.a1s in de economische welvaartsfunctie de x-variabelen

geeninvloeduitoefenenop dey-variabelenen indewelzijnsfunctiedex-en
y-variabelen geen invloed uitoefenen op de z-variabelen.W elnu,dit za1

kennelijk niethetgevalzijn bijdeindustrialisatievan de linkerScheldeoever.Deverminderingvandeschaarsteaan geprijsdeeconomischegod eren (plastic,elektriciteit,benzine,enz.)za1gepaard gaan meteenverhoging
van de schaarste aan milieugoederen (zuivere lucht,ongerepte natuur,
enz.).Een kosten-batenanalyse kan berekenen in welke mate hethaveninvesteringsprojecttoteenstijging van demarkteconomischewelvaart(M )
kan bijdragen.M aar daarmee isnog nietgezegd in welke matehetook
bijdraagttot een vermeerdering van economische welvaartzonder meer
(E).Daarvoormoeteerstdeingelduitgedruktemilieuverslechteringop de
debetzijdevandekosten-batenstaatwordengeregistreerd.Indien datsaldo
negatief uitvalt,komtmen totde volgende paradoxale conclusie:de eco-

nomische welvaart en hetcollectieve welzijn zullen groter zijn a1s het
havenprojectnietwordtuitgevoerd.

DepnjspJa #enieuweschaarste
Vooralaan de <nieuwe' externe nadelen van produktie en consum ptie is

hettewijtendathetmarktmechanismenietleidttotoptimaleprijzenentot
de meest efficiënte toewijzing van de economische bronnen.Dringend
moeten dan ook maatregelen worden genomen om de nieuwe schaarste

zoveelmogelijk terug te dringen.M aar om die maatregelen zo rationeel
mogelijk te maken,moet de nieuwe schaarste gekwantificeerd,geprijsd
worden.Econom isch gesproken,d.w.z.uitgaande van het principe van de

alternatieve kosten,moetdusenerzijdshetnuten anderzijdsde prijs(de
in geld uitgedrukte offers)van de milieugoederen worden bepaald.Juist
metdatdoel,de milieuverslechtering te kwantificeren,isereen onderzoek
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aan de gang in hetNd erlandsCentraalBureau voorde Statistiek8.

Een goed,ook een milieugoed,danktzijn economische waarde aan zijn
gebruiksmogelijkhMen,aanzijnfunctiesvoordemens.Wilmendemilieuverslechtering meten,dan moetm en ten eerste hetfunctieverlies van het
milieu defiëëren en vervolgens de offers ram en die men wi1 brengen om
e1k functieverlies te elim ineren of te compenseren.De omvang van die

offershangtnatuurlijk afvan hetnutdataanhetfunctieherstelwordttoegekend,van de plaatsdie hetmilieugoed bekleedtin de preferentieschaal
van milieu- en andere goederen.De omvang van de in geld uitgd rukte
offerswordtbepaald doorhetin geld uitgd rukte nutdataan hetfunctieherstelof -behoud wordt gehecht.
Deraming van hetnutza1in som mige gevallen verstrektworden doorhet

marktmechanisme zelf:een functieverliesheefteen geprijsde schadedoen
ontstaan,dienafunctieherstelverdwijnt.Inanderegevallen kaneen socioeconomisch onderzoek worden ondernomen naarde relatieve preferenties
voor milieugod eren en hoeveel men eraan wi1 sm nderen.I)e resultaten
van datonderzoek zullen meer dan eens voor corrœ tie vatbaar zi
jn.De
gekwantificeerdebehoeften zijn inderdaad historisch en cultureelbepaald,
terwijlhetin tenemen beslissingen vaak om onbekende toekom stige preferentiesgaat.

Gezien de tra#scheafmetingen die de deteriorisatievan hetmilieu tegenwoordig aanneemt,metname in hetAntwerpse havengebied,moeten wij
erabsoluuttoe kom en hetmilieubederfte kwantificeren en aldusdekosten
van het elimineren of compenseren van de functieverliezen te bepalen.
A angezien de nieuwe schaarstehoofdzakeli
jk publiekegod eren betreft,is
het de overheid die uiteindelij
k moetbeslissen over de te nemen maatregelen.Gaathetalleen om externenadelen van produktie en consumptie,

dan zijn diemaatregelen aangewezen die economisch gezien hetkleinste
offervragen.M aarzodra ook niet-economische nadelen optrM en,kan dit
economisch principe nietlangervolstaan.
Een voorbeeld terillustratie.Steldateen kopedabriek in debuurtvan een

woonwijk deluchtzodanigvervuilt,datplanten,bomen en dieren sterven,
dat de gezondheid van mensen wordt aangetast.Om die functieverliezen

ongd aan temaken,zijn de volgendeoplossingen mogelijk:1)Defabriek
compenseertde geld en schade:zijvergod tde waarde van de vernielde
planten en bomen,van de dode dieren,dekosten voordoktersen medica-

menten (en waarom niet: de begrafeniskosten);2) De mensen van de
8 Indeafdeling teefmilieu'(hoofd:Dr.R.Hueting)van dehoofdafdelingçGezondheidsstaistieken'.Cfr.R.Hueting,Kwantlflcering M llleuverslechtering.Een uîteenzettlng overdesystemadek van hetC.
B.s.-onderzoek,in Economisch-statîstîsche Berîchten,7 april 1971,
pp.320 -324.
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getroffen wijk komen overeen om de fabriek een bepaalde som aan te
biden in ruilvoordestopzetting van deproduktie;3)demensen verhuizen naareen gezondere streek,metalde kosten diedatmeebrengt:in geld
te schatten kosten van verhuis,van eventueelduurdere woning,eventueel

mindergoH betaaldearbeid in denieuwestreek,en ook moeilijk in geld
teramen nadelen a1sverliesvanrelatiesen vrienden,enz..4)Erwordteen
filter ontwikkeld die de luchtvervuiling praktisch helemaal elimineert en
defabriek schaftzich die aan.
Stelnu datde eerste oplossing de goedkoopste is.Neemtmen heteconom isch principe van het kleinste offer als criterium ,dan m oet die eerste

oplossingworden gekozen.Maarneemtmen a1scriterium hetwelzijn van
de gemeenschap,dan isdie oplossing te verwerm n.H etverlies aan nieteconomischegoederen kan nietongd aan worden gemaaktdoor terugbetaling van doktershonoraria en begrafeniskosten!M .a.w.de z-variabelen m o-

gen hiernieta1sexogeen wordenbeschouwd;zijworden bdnvloed doorde
y-variabelen.Bijhetnemen van antipollutiemaatregelen moetde overheid
dan ook nietalleen de economische maarook de niet-economische effecten

(in casu deaantasting van devolksgezondheid)bestrijden.Ditbrengtons
tot hetvolgende punt:milieubeheer.

M ilieubeheer

Om de objectieven van economische politiek in hetalgemeen en van het
prioritaireobjectief:milieubehouden-verbeteringinhetbijzondertebereiken staatde besluitvormers een uitgebreid instrumentarium ter beschik-

king.Achtereenvolgenszullen wijhethebben over<voorkomen',<comm nseren'en <de ruimte ordenen'g.
Eerst voorkomen.De m ilieuverslechtering m ag niet m eer toenemen.Als
principe geldtdan in de eerste plaats dde m tentiële vervuilervoorkomt'en
pasdaarna hetvaak geciteerde tde vervuilerbetaalt'.
Erzijn tweemanieren om een verdere aantasting van het milieu te voorkomen:het verbod om bepaalde goederen nog verder te produceren,te
transm rteren ofte consumeren;de verplichting om milieu-aantastende elementen te elimineren.

Datrechtschadelijkeactiviteiten ofgoederen diegeen essentiëlebehoeften
voldoen,zondermeerverboden zouden moetenworden,lijktvoordehand
teliggen.Maarwaarhetmogelijk isofrd elijk,ishetook wenselijk dat
eenzelfde verbod zou gelden voor activiteiten en goederen die slœ hts in

beperktemateschadelijk zijn.
9 Cfr.B.Goudzwaard,OngeprijsdeSchaarste,1970,pp.142-1459J.Pen,ZevenmefàW en van antivervuîlingsbeleid:een poging totsystem atiek,in Economisch Kwartaaloverzicht vcn de Amsterdam-Rotterdam bank,m aart 1971.
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Deverplichting om schadelijke elementen te elimineren,kan ook negatief
worden uitgd rukt,bijvoorbeeld a1seen verbod om afvalstoffen te lozen.
Positief,bijvoorbeeld deverplichtingom een nabranderop auto'stemonteren,om filters,waterzuiveringsstationsteinstalleren.enz..
Aangezien hetprincipegeldt<de potentiëleveauilervoorkomt',ishetnormaaldatde betrokken producentofconsumentde elimineringskosten moet
dragen.Die lastkan meebrengen datde concurrenuële positie van natio-

nale bedrijven in hetgedrang komt.Ermoeten dan ook absoluutinternationale akkoorden komen.In afwachting kan de overheid de elim inering

subsidiëren,liefstslechtsgedeeltelijk en in iedergevalslechtstijdelijk,opdat- tenminstein delangeperiode- een meeroptimaletoewijzingvan
deproduktiefactoren mogelijk zou worden.Hetisoverigenswenselijk dat
de subsidie slechts na onderzoek en overleg Nvordttoegestaan.Ondernem ingen die elimineringskosten moeten dragen - en datgeldt nog m eer

vooropgelegdetaksen- spannen zich immersgemakkelijkerin om god kopereofmeerefficiëntevervangingsmogelijkheden tevinden.
Zolang ernog geen voldoendetechnischeen chemische middelen zijn om
alle pollutie volld ig te elimineren,kan de elimineringsverplichting volstaan in diegevallen waar nog een ruinae naarge voorhanden is vôôr de
tolerantiedrempelisbereikt.W ordtdie drempelbenaderd ofoverschrM en,

dan blijven erslechtstweewegen open:verbieden (zieboven)of'rantsoeneren'@Een produktrantsoeneren betekentdatgeen additionele eenheden

bijde bestaandevoorraad mogen worden gevoegd;een activiteitrantsoeneren betekentdatdie activiteitop bepaalde plaatsen verboden wordt.Op

een gegeven plaats,plotseling en vooreen kortetijd œn activiteitrantsoeneren moetbepaald a1s een pis-aller worden beschouwd.Als hetin het

Antwerpsehavengebied bijvoorbeeld windstilen mistigis,kunnen de gevolgen van deluchtpollutieop debevolking degrenzen van hettoelaatbare

merkbaar overschrijden;dan kan de luchtvervuilende fabrieken tijdelijk
een produktieverbod worden opgelegd.

Ten tweede compenseren (en belasten).Redeneertmen in termen van
compensatie,danblijven denadeligegevolgenvan demilieuverontreiniging
bestaan,maarzijdie zeveroorzaken,zijnverplichtdebenadeelden geldelijk tecompenseren.(Theoretisch kan het,zoalsboven reM svermeld,ook
omgekeerd:de benadeelden bieden de milieuvervuilers een compensatie

aan opdatdezen hun activiteitstop zouden zetten).
De vervuilerkan ook verplichtworden een speciale takstebetalen in ver-

houding totde schade die hijveroorzaakt.<De vervuiler betaalt'.Nogal
wateconomistenzijn voorstandersvanditprincipe.Inderdaad,deproduktiefactoren worden optimaler toegewezen en door het afwentelen van de

taksop deverbruikerszijndeprijzen van deproduktenuitdeverontreini-
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gende industridn minderlaag.M aar zo simpelishetook weer niet.Nog

afgezienvanhetfeitdathetnietzo gemakkelijk ishetjuistebedragvan de
taks te bepalen,is erhetsociale argumentdattegen hetprincipe tde vervuiler betaalt'kan worden ingebracht.Hetvoor de hand liggende voor-

beeld is de privé-wagen.Die zou ongelooflijk veel duurder worden als
werkelijk alleuitgaven dieervoornodig zijn (nietallœn aanleg van wegen
enparkingsmetalleswatdaarbijhoort,maarook dekosten om demilieuvervuilingtegen tegaan)werden gecalculeerd.Dan zou hetautopark ongetwijfeld drastisch wordenbeperkt.M aareen dergelijkemaatregelissociaal
niethaalbaar:alleen derijksten zouden zich nog een privé-wagen kunnen
permitteren.

Iser een andere oplossing mogelijk? De overheid kan eerstzorgen voor
een frequent,gespreid,confortabel,goedkoop openbaarvervoer,en daarna

debelasting op privé-wagensen debenzineprijsgevoelig verhogen.Eventueelkan nog een subsidieworden voorzien voorbepaalde gevallen waarin
van het openbaar vervoer geen gebruik kan worden gemaakt.Openbaar

vervoeriseenvorm vanoverheidsproduktiedietevenseenmanierkanzijn
om milieuvervuiling te bestrijden.Om bepaalde antipollutiemaatregelen
mogelijk te maken,moet men misschien zelfs zijn toevluchtnemen tot
nationalisatie.
Ondercompenseren kan men ook verstaan <neutraliseren':er wordtniets
gedaan om de milieuverslechtering te voorkomen,m aar de nadelige effec-

ten worden geneutraliseerd.Bijvoorbeeld:isolatietegen geluidshinder,wegen bouwen tegen verkeerscongestie, isolatiegroen rond industrieterreinCn10.

Ten derde,de ruimte ordenen.Op de verschillende aspecten van de inge-

wikkeldematerievan deruimtelijkeordening kunnen wijhiernietingaan.
Enkele opmerkingen slechts die meer dired verband houden metons onderwerp.

lneen klein,dichtbevolktlandishetnietaltijd mogelijk alleregelsvande
ruimtelijke ordening in achttenemen.Hetisbijvoorbeeld nietwenselijk
œn luchthaven aan teleggen vlak bijeen residentieelofeen recreatiegebie .A angezien er dan in een land als België alheelweinig plaatsen in
aanmerking komen,lijkthetaangewezen zich vragen te stellen als:isdie
luchthaven wel absoluut nodig? Kan er geen oplossing op een bre er,
internationaal niveau worden gevonden? Of: m ilieuverontreinigende be-

10 Terloopsgezegd:aan de kostenzijde van onze kosten-batenanalyse is een som
voorzien voor de aanleg van een bufferzone van 300 m diepte.A1s men weet dat
deskundigen de diepte van een isolatiebos tegen zware luchtpollutie op 2 km stellen,

ishetduidelijk datdiebufferzoneop de linkerScheldeoeverallœn maar een symbolische waarde heeft.
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drijvenmoetenuitdebuurtvanwoongebiedenblijven.Aangezienookdit
in Belgiëpraktisch onmogelijk is,moetmenzichnoodge wongen metmindergod ealtematieven tevreden stellen,bijvoorbeeld meteen zekereconcentratie van zulke industrieën.M aarde vervuiling m ag bepaalde limieten

nietoverschrijdenendusheeftook dieconcentratiehaargrenzen.Dan kan
deproduktievan nietnoodzakelijkegoederen verboden worden.Gaathet
om onontbeerlijke produkten,dan iser maar één oplossing:de fabriek
buiten hetnationale grondgebiH neerzetten in een streek waarde toleran-

tiegrenzen nog nietzijn benaderd.
Nietsdaarvan fJmogelijk zonder controleen sancties.W ilhetmilieubeheerhetgewenste effectsorteren,dan moetercontrolekomen op de opgelegdem aatregelen en sanctiesop de overtredingen.Vele ondernemingen in
België - met name in het Antwerpse havengebid - kom en aan hun

verplichtingen inzake milieubehoud al te vaak tekort.De gevolgen zijn
nochtans van die aard, dat men van ernstige misdaden kan gewagen.
De controle moetabsoluutverscherptworden,de overtreders moeten veel

zwaarderwordengestraft:hogegeldboeten,sluitingvan hetbM rijf,gevangenisstraffenll.Een aangepastewetgeving isOnontbeerlijk,opdatdegenen
die de preventievekosten ofde kosten van herstelofcomm nsatie van œn
functieverlies op zich moeten nemen,ditin feite ook doen,desnoods ge-

rechtelijk daartoege wongen.
Conclusie
Onze conclusie kan kortzijn.De deteriorisatie van de omgeving in het
Antwerpsehavengebiedheeftnu aldergelijkeafmetingen aangenomen,dat
eenverdereongecontroleerdemilieubelastingonvermijdelijk totcatastrofen
zalleiden.Verheugend ishetdan ook,van officiëlezijdetevernemen dat
aan de bedrijven die Zch Op de linker Scheldeoever willen vestigen,de
strengste maatregelen inzake milieubescherming zullen worden opgelegd.
Dat is echter onvoldoende,zelfs indien even kordaat wordt opgetre en
tegen de vervuilende industrieën op de rechterScheldeoever.De maatrege-

len zijn immersniet100% efficiënt.Ons standpuntis inderdaad datde
verdere ontsluiting van de linker Scheldeoever voorlopig moet worden
stopgezet,totdat de resultaten voorli% en van een uitgebreid onderzoek

naarde cumulatievem llutie-effecten.Blijktimmersuiteen dergelijk onderzoek datde verontreinigende activiteiten van bepaalde ondernemingen

een ofanderetolerantidrempeloverschrijden ofbenaderen,dan moetde
vestigingsvergunning zonder meer worden geweigerd.
11 M Caponezou gezegd hebben:Y ou can get so much further with a kind word
and a gun than with a kind word only'.De overheid zalveelm eer bereiken inzake
milieubesche= ing m et overreding en sanctiesdan metoverreding alleen.

Demensblijftm ens
D e ontwikkeling in hetwerk van AlbertCam us
M arius Coolen

Wanneermen M eursault,decentralefiguuruitL'étranger,vergelijktmet
dokterW eux,diedehoofdrolspeeltin O pelfe,dan wordtmen geconfronteerd mettwee werelden.In heteerste gevalhebben we te m aken metde

mensdiezich nietswijswilmaken,dieeerlijk en nuchterslœhtsdoorleeft
watwaarachtigdoorleefd kanworden en dieweiged zijn bestaan,datniet
te rechtvaardigen is,in te ruilen voorwelk ideaalofvooroordeeldan ook.
Dokter Rieux komtin opstand tegen de ellende waarin de ander verkeert.

Zonderveelhoogdravend idealisme vechthij voor h,
etbehoud van het
leven.Tegenoverde vreemdeling diezijn œnzaamheid aanvaardtalskenmerk vanœn bestaan zonderillusies,staatdeartsdieinzijn strijd tegende
pesteen bescheiden solidariteit voelt ontstaan.De concrete nood van de
anderblijktsterkerdan hetgoede geweten van de mensdie de absurditeit
ten einde toe wilondergaan.
In hieursaulten Ideux worden tweelevenshoudingen geschetstdie overtui-

gen doorhun nuchtereœnvoud.Zijvertegenwoordigen bepaalde fasen in
het werk van Cam us.Slechts wanneer men ze als zodanig zieten ze niet
gecanoniseerd worden a1sbeeld van deidealemenssbehouden deze figuren
hun overtuigingskracht.Telkens weer heeftCamus moeten vechten tegen
degenen die van hem een held wilden maken,een heroïsche voorvechter
van de absurditeit,van het belangeloosbestaan voor de ander,enz..Telkensweerheeftm en hem willen identificeren metœ n bepaaldeperiodeuit

zijnoeuvre,terwijlvoorCamuszelfzijnwerkdenœrslagwasvan een leven
datnietswilde verabsoluteren,waarin hijop zoek wasnaar stee s meer
waarheid,steedsmeerlicht.
Hetleven zelfiseen speurtochtnaardewaarheid.<Leven.datis:dedingen
op hun waarheid toetsen'l.

Op dezewijzerelativeertCamuszijn eigen werk.Hijzoektnaareen evenwicht.Telkensweerontdekthijnieuwemomenteninhetmenselijkbestaan,
dieeen correctieen aanvulling zijn op vroegeretyperingen.Daarom isde
1 AlbertCam us,Carnets 1942 -1951,Paris,1964,p.256. gn hetvervolgafgekortals
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tegenstelling tussen de verschillende fasen in hetwerk van Cam us slechts

schijnbaarenmaggeenenkeleperiodeuitditwerkverabsoluteerdworden.
In weerwilvan dekreten van een juichend publiek zoektCamusnaarde
enkeleeenvoudigewaarheden diehetleven bepalen.Hijiszich bewustvan
delokroep van deeenzijdigheid,van hetgevaarhetslachtofferteworden
van voor-en tegenstanders,maarhijweetdathijslechtsdoordezegevaren
h.een in staatisom ietstegaan vermoeden van waarachtig leven.Ditver-

moeden en ditzoeken brengtuiteindelijk eenheid in de ogenschijnlijk zo
tegengestelde momenten in zijnwerk.
W ijzullen onsin dezebijdrage bezig houden metteksten die een vraagtekenplaatsenbijschijnbaarverworvenpositiesinhetwerkvanCamusen
die aldus een nieuwe fase aankondigen.Hetgaatom opm erkingen welke

wijtegenkomeninvoorwoorden dievaak later,bijeen heruitgave,geschrevenzijn,ininterviews,inoverwegingeninzijnwerken zelfen vooralook in
zijn dagboek,waar bepaalde ontwikkelingen aljaren voordatzijin een
werkgeconcretiseerd worden,hunuitdrukkingvinden.Hetzijnvaakteksten
met een zeer persoonlijk karakter,die Camus slechts met de grootste
schroom prijsgeeft,nietom een laatstemaalteoveduigen,nu doorzijn
eerlijkheid a1sschrijverena1smens,maarom onsdeelgenoottemakenvan
het moeizame proceswaardooreen werkel
ijk kunstwerk ontstaat,van de
hoop en dewanhoop van œn auteurom ietsvan dediepgang en deeenvoud

vanhetleven totuitdrukkingtebrengen.Hierzienwehoeeen schrijverdie
van allekanten istoegejuichta1sdefeillozevertolkervan hetlevensgevoel
van een heeltijdperk,voorzichzelfde indruk had pasaan hetbegin van
zijn eigenlijkewerk te staan.
InzijneerstebundelL'enversetl'endroîtblijftCamusdichtbijdeeenvoud
van hetleven en ook detitelvan ditwerk suggereertietsvan hetevenwicht
tussen de aan elkaar tegengestelde momenten van hetbestaan. Dit evenwichtkom t,op een geri
jptewijze,pasterug in Camus'laatste werk,L'exîl
etle royaum e,waarvan de titel ook weer aanduidtdat de m ens goed en
kwaad,geluk en ongeluk,nieteigenmachtig kan scheiden.Deze eenvoud
van de wereld van L'envers etl'endroiten de di
epe indruk die hijheeft
achtergelaten,zullen verderop nog ter sprake komen wanneer Camus zelf

defundamenten van zijn werk blootlegt.
DatwatCamusdeeerstecyclusinzijnwerk noemt,wordtgevormd doorde
roman L'étranger,hetessay Le mythe de Sîsyphe en de twee toneelstukken
Caligula en Le malentendu.In dezeperiode staat de schildering van de
absurditeitvan hetbestaan op de voorgrond. De mensiseen vreemdeling,

omdathijvan hetleven onmogelijkedingen eist.Dewereld beantwoordt
nietaanzijnverwachtingen.Caligulazegthetzonderveelomhaalvanwoor-
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den:dDemensenhuilenomdatdedingen nietzijn watzezoudenmoeten
zijn'z.Dezelfmoord isslechtsœn schijnoplossing voordezetragische toestand.InLemythedeSisyphebetoogtCamusdatdemensopdezewijzede
enigzinvollelevenshouding,hetten eindetoedoorleven van Zjn absurde
situatie,ontwijkt.JuistzoalsSisyphusmoeten wijin œn zinlozeherhaling
onze steen omhoogrollen.De menszetzijn schouders onder een absurd
ka- eien vindtdaarin een bescheiden geluk.

In œn uit 1955 daterend voo- oord bij een Amerikaanse uitgave van
L'etrangerhoren wijuitdemondvan Camuswelkebdoelinghijmetdeze
roman had:tLang geleden heb ik L'étranger samengevatin een Zn die

inderdaad ergparadoxaalklinkt:<<In onzemaatschappijlooptiederœndie
niethuiltbijdebegrafenisvan zijnmoder,gevaarom terdood veroordeeldteworden''.(...)VoormijisM eursaultdusgeenwrak,maareen man
die arm en naaktdoorhetleven gaat,verliefd op de zon diegeen schaduw

achterlaat.Hijiszekernietzondergevoel,maareen diepe,koppigehartstocht bezielthem :de hartstocht voor het absolute en de waarheid.H et

gaatnog om œn negatievewaarheid,dewaarheid van hetzijn en van het
voelen,maarzonderdezewaarheidblijftiedereoverwinningop zichzelfen
op dewereld onmogelijk'3.Ruim tien jaarnahetverschijnen vanL'étranger isCam usde absurditeitgaan zien a1seen stadium datvan betekenisis
in hetzoeken naarde waarheid,maardattoch weeroverstegen moetworden.Op hetnietabsolute van deabsurditeitservaring,op hetprovisorische

van zijn stellingname,had Camus reeds gewezen in hetvoorwoord van
Lemythe de Sisyphe.dM en heefthier slechtsde beschrijving in zuivere
staatvan œ n ziekte van de geest.Geen m etafysica,geen geloof worden er

voorshandsinbetrokken.Ditzijndegrenzenenditisdeenigestellingname
van ditboek'd.
W atdoor Camus bedoeld was als een voorlopige typering,als een doordringend maar nog slechts aftastend onderzoek,als een em otie m eer dan
a1seen theorie,heefthem in deogen van hetpubliek ten onrechte totover-

tuigd verdedigervan de absurditeitgemaakt.Op dezewijzewordtœn bepaalde faseuitœ n groeiproceslosgemaakten toteen zelfstandigegrootheid
verheven.In een uit 1950 daterend essay komt Camus in opstand tegen
dezebetiteling van advocaatvan de absurditeiten de wanhoop.<vanafhet
ogenblik datmen zegt datalles onzin is druktmen iets uitdat zin heeft.

(...)Eenwanhopigeliteratuuriseen innerlijketegenspraak's.
2 Callgula,opgenomen in AlbertCamus,Théâtre,Rlcits,Nouvelles.Gallimard, Pa-

ris,1962,(afgekorta1sCT),p.26.

3 CT 1928.
4 De mythe de Sisyphe,opgenomen in AlbertCamus,Essaîs. Gallimard,Paris,1965,

(afgekorta1sCE),p.97.
5 L'étéICE 865.
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Metu pestezetdetweedecyclus1,waarinweookweerœn wijsgeHge
beschouwing aantreffen in hetgrote essay L'homme rëpolfë en evenœns

tweetoneelstukken:L'étatdesh eenLesjustes.InZjn streventrouw te
blijven aan de aardelegtCamusnu alle nadruk op de rœhtvaardigheid.
W erd totnu toe de resectie over de zin van hetbestnnn gevod vanuitde
ervaHngvan deenkeling,m ethetdirœ tin hetvizierkomen van deconcrete
nood en de onderdrukking van de u der moeten veelvan de voorafgaande
beschouwingen plaatsm aken voor œn nieuwe oriëntatie,waarin hetverzet

endemenselijkesolidariteitcentraalstaan.Doordedirœteconfrontauemet
de hulpbehoevende mens,de grondslag van O peste,gaatCamus hette-

kortschieten van de beschrijving van hetleven vanuithetoogpuntvan de
absurditeitsted sduidelijkeraanvoelen.Een dagboekaantekeninguit1942:
.La pestetoontonsdathetabsurde nietsleert;datisdedefinitieve vooruit-

gang'6.Camusvoeltdathij,wilhijnietverzandeninhetverdd igenvanœn
eenmaalingenomen positie,zich moetlaten leiden doorde ervaringen die
hem nu intensbezig houden.W aarde ontwikkeling die hier inzet,op uit

gaatlopen,weethijnog niet,maarde voomitgang isonmiskenbaar.'>
pelfeisœ n vooruitgang,nietvan nulnaaroneindig,maarnaareen grotere
complexiteitdie nog naderbepaald moetworden'T.Dezelfde ervaring van
vooruitgang wordtuitgd ruktin L'homme révolté.
.<Ditisintussen deeerste
winstdie de geest van verzet oplevertaan een denken datzich nutteloos

waandein deabsurditeitvan hetleven en deschijnbarenutteloosheid van
dewereld.In debeleving vanhetabsurdeblijfthetleed individueel,maar
in hetverzetwordthet zich bewust door allen gedragen te worden'8.De

gemeenschappelijkeopstand tegen deabsurditeithaaltdemensuitzijn min
ofmeerzelfvoldaan isolementen biedtdegrondslag voorœn fundamentele
verbondenheid metde ander.
Camusrealiseertzich de gevolgen van de op elisch vlak veeleisendehouding die naarvoren kom tin dewerken van deze tw-ze cyclus.De moraal
gaatdeplaatsinnemen van de onschuld.Doorzich het1otvan deanderaan

te trekken laadtdemenseen verantwoordelijkheid op zich dieeen einde
maaktaanzijna-moreelisolement.Hetiszijntrassch1otdathijnuinzijn
strijdvoorderechtvaardigheidnieuwemisdaden aandegeschid enisdreigt
toetevoegen.Deonschuldisonmogelijk.Onsenig strevenkandebeperkte
schuld zijn.Hiervoorisnodig datdemenszich Fenzen steltbijalleswat
hijprobeerttebereiken in degeschiedenis.Hijmagzich nietovergevenaan
een historisch proces data1svanzelfzou uitlopen op een gelukkig bestaan
voor iM er.De nu levende mens mag niet opgeofferd worden voor een
6 CN 11 36.
7 CF 1936.
8 L'homme révolté,CE 431-432.
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ido z datnog helemaali
n detoekomstligt.Debescheiden menselijkheid
van onze daden isheteni
gecriterhlm voordejuisleidvanonshudelen.
Daarom kunnenwijonsnietuitleveren aan œn autonom egeschid enisdie
in haarvooruitgang hetgeweld en de misdaadop de koop toe neemt.
W e moeten terug naar hetdagboek van Camusom ons te realiseren hoezeerhijgeworsteld heeftmetde morai,diein deze periode op de voorgrond staat.a n aantekening uit1948:d
omdatik mijn zwakhM enken,heb

ik uitalle machtgeprobeerd iemand meteen moraalte zijn.De moraal
doodt'g.Camus schildertin zijn werk moreelhoogstaandefi
guren:dokter
Rieux,Diego,de held uitL'étatdesiègeen Kaliayev,detragischemoorde-

naaruitLesjustes.Telkensweergaathetom personen diehuneigen geluk
opofferen om Zch helemaalin tekunnen zetten voordeverbeteringvan het

lotvandeander.Erisnugeentijdvoorgenieten envoordeliefde.Ditisde
tijd van derechtvaardigheid.Camusiszich œhterbewustvan hetgevaar
dathijmeergaatzeggen dan hijkan verantwoorden.dW anneerjetelkens
maargroteervaringendoorleeft,gajeliegen.lkmoetmetdehelerestophouden en hetdiepste watikhebuitzeggen'lo.Devreeszi
jn oorspronkelijke
inspiratie te vergeten komtin alle eenvoud naarvoren in een aantekeing

uit1947:$Ikheb heelmijn dagboek herlezen vanafhetbegin.Hetvaltmij
directop datdelandschapm n sted smeerverdwijnen'll.
W atwijin dedagboekaantekeningenaantroffen,denostalgie,hetverlangen
naarde verloren onschuld,de liefde en hetlicht,de vreesvoor de m oraal
die doodt,ditalles vinden we terug in de bundelL'été, met name in de
essaysdiedateren van na 1950.Camuswasde verdd igergeworden van de

moraal,maargœnenkelemoraz kandemenswerkelijkredden.Derechtvaardigheid alleen isnietvoldoende,omdatzij,afgesneden van dediepe
emotieswaaruitzijontstaan is,dreigtteverharden toteenbittereen droge
vrucht.Verhongerd in een schraalEuropa,denkthijterugaan derijkdom
van Noord-M rika waarnog zoveelkrachten intactzijn.Nieta1sdeverre
herinnering aan een voorbijideaal,maaralseen bron van blijvendeinspiratie en vernieuwing.W ijkunnen de schoonheid,de bewondering en de
liefde nietscheiden van de rede en de geschie enis. De mens wordt pas

werkelijk gediend wanneerhijhelemaalgH iend wordtmetalzijn verlangensen ve- achtingen.Dezon,de zachte wind,de witte kleurvan deaffo-

dillen,œn plotselingeliefde,deglooiendelijn van een heuvel,hetzijnallemaaltekensvan een levensvolheid,van een kracht, van een lente van de
wereld dieonzeenigereddingis.Zijduiden erop datallesnog gedaanm oet
worden.
9 CN l1,254.
10 CN II,240.
11 CN II,206.
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In twee essaysuitdeze bundel:L'énigme en O mercu plus près verdH igt

Camuszich tegen œn publiek dathetonzekerein zijnwerk nietverdraagt
en een duidelijkem sitiebepv ng wenst.Tastend zoekthijzijn weg,maar
van alle kanten dwingtmen hem hetlaatste woord te spreken.(Toch wil

men datjealtotœn conclusiegekomen bentterwijljenogzoekt.Een heel
koorkondigtree saan watjegevonden hebten toch weetjedathetdât
nietis'lo@Camusprobeertook hetgeen hijvroegermetteveelstemverheffingheeftgezegd,nuterugtenemen.<Nochinmijzelf,nochinmijnwerkis
er sprake van œ n bekering totdedeugd.Hetgaatenkelom de logica van
œ n zwakheid en een moeizame m ging m eerlichtte zien'l3.W aaranderen

deindruk hebben datCamushethoogtepuntvan zijn werk heeftbereikt,
realiseertdezezich dathijin feite nietsanderskan doen dan wachten,
wachtenopœnnieuweinspiratie,opmeerlicht.<Mendwingtmijtezeggen
wie ik ben ...nog niets,nog niets(...)M en bewondertmijomdatmijn
woordenjuistzijn,maarikhebgeenverdienste:ikwacht'ld.
De metname in L'été aangekondigde drang naar vernieuwing en herbronning,hetverlangen zich te ontdoen van een hooggestem de m oraalvinden

weook,zijhetin ambiguëvorm,inu chute.Camuswordtbd reigddoor
de verstikkende werking van de totverering uitgroeiende bewondering die

zijnwerkalom ontmoet.Evenhardechtertreffenhem uitœnheelandere
hoekverwijtenvannaïefidealismeenwereldvreemdheidls.Vriendenvijand
bM reigen Camus.Slechtsvia een moeizameen pijnlijke zuivering kan er
een nieuweinspiratiedoorbreken.
De interpretatie van La chute plaatstons voor ernstige problemen.Regel-

matigheeftCamuszijnongenoegen uitgesprokenoverdewijzewaarop men
hem idealiseert.Hijiszich echterterdegebewustvan deaanleidingdiehij
hiertoegegeven heeft.W arendeidealen diehijverkondigde,we1zolevensnabija1shijdacht?Heefthijdewerkelijketragiek van hetleven voldoende
gepeild?Datdeschuldbekentenisdiewijin> chutehoren,verband houdt
metCamus'm rsoonlijke problematiek, staatbuiten twijfel.Anderzijds
wordtin deze rom an de draak gestoken m et de m elode om door een

huichelachtige schuldbelijdenisanderen van hun schuld teovertuigen.Het
doorelkaarspelen van een oprechte,zijhetmoeiMme schuldbelijdenisen
hethym criete afwentelen van deschuld op anderen maaktO chute prak-

tischonontwarbaar.IneenvoorwoordschrijftCamuszelf:dWaarbegintde
bekentenisen waardebeschuldiging?Degenediein ditboek aan hetwoord
12 L'été,CE 861.
13 Slechtsin manuscriptvoorkom ende aantekening,ve= eld in CE 1621.
14 L'été,CE 879.

15 W ijdoelen hiermetnlme op depolemiektussen Cpmusen Sartre/JeAnson,in
hetbegin van de vijftigerjaren gevoerd in Les TempsM odernes.
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is,vonnisthijzichzelfofzijntijd?Gaathetom eenbijzondergevalofom de
mensvan iedere dag?'16.Hetkomtons voordatCamusin La chute komt

toteennietsontziendzelfonderzoek.HijoordeeltZchzelfscherperdanzijn
grootstetegenstanderooitgedaanheeft.Om echtertevoorkomen dathijnu
a1sde rouwm od ige zondaarbeschouwd zou worden,om nietzelfvan deze
schuldbekentenis te profiteren en ook anderen daarvoor niet de kans te

biMen,geetfthijhetwerk een ambigu karakter.Op dezewijze verhindert
Camusdatdeeerlijkheid,dewaarachtigheid endemomenten van bescheiden hoop,welke nietafwezig zijn in deze roman,de aanleiding zouden
worden vooreen nieuwepersoonsverhœrlijking.
Dem ging totzuivering heeftplaatsgevonden.Camusheeftgetrachtzijn
zelfvervreemdingteoverwinnen.Nu zouheteigenlijkewerk moeten beginnen.Toen hijnogbezigwasmetL'hommerévoltévoeldehijaldathijaan
een nieuwe periode toe m oest kom en.<De eerste redactie van L'hom me
révolté isklaar.Ditboek vormtheteinde van de eerste twee cyclussen.Ik
ben zevenendeë g.En kan de vri
jeschepping nu beginnen'lT.Camus verlangt terug naar hetbestaan zonder overspannen opvattingen of idealen,

naardemensen zoalszijconcreetleven.dMijnwerk gM urendedezeeerste
tweecyclussen gaatovermensen dienietliegen en dusnietreëelzijn.Zij
levennietindewereld'l8.Om opnieuw werkelijkcreatieftewordenmoeter
een wedergeboorteplaatsvinden.tstralend licht.H etisofik ontwaak uitœ n

slaap dietien jaargeduurdheeft,nogverstriktindebanden van hetonge1uk en van œ n valse moraal,maaropnieuw naakten naardezon gekeerd.
Een schitterende krachtdiezi
jn maatkenten hetsobere en scherpe verstand.lk word ook alslichaam herboren'lg.
Deeerste aanzetten toteen vernieuwingvinden weindeaangri
jpendeessays
van Camus'laatste bundelL'exiletle royaum e.D e toon waarop hierover
hetleven gesproken wordt,iswarm en eenvoudig.Hetgaatom concrete

menselijkesituaties,onopgesmukte schilderingen waarin nietsbewezen of
ontkend wilworden.NietlangerlegtCpmuszijn visiesaan hetleven op,
maarhijprobeertonbevangen decomplexiteitvan hetleven op zich in te
latenwerken.Demensisgœnheldengœnheilige,hijisnietonschuldigen
evenmin volstrektschuldig.Onsleven wordtomgeven doorhoop en wan-

hoop.Wijzijn ballingen en toch leeftdehoop op een koninkrijk a1seen
onblusbaar vuur in ons.Jaren van sleur en verveling dekken de levenskrachten toe,totdateen plotselinge ervaring de mens doet herboren worden.Onwil,fanatisme,mislukking en demachtvan degewoontehouden het
16 CF
17 CN
18 CN
19 CN

2015.
11 345.
11 325.
11 315.
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leven onzklenld en toch breektsomsisœ n genadede hoopvolle verwach;ng doordathetleven god is,datde mensnietverloren gaak dater redding bestaat.Hetis œ n hoop tegen de wanhoop 1 .H ethooggespannen
idealism e maaktplaatsvoor de bescheiden vreugde van de naensdie erin
slaagtzichzelf te vergeten voor de anderen zo ook zelfgerd wordt.Het
diepe verlangen hiernaar vinden we reeds in een dagboekaantekening uit
1950:fNietdem oraal,m aardevoltooiing.Erisgeen andere voltooiing dan
die van de liefde,dat wilzeggen van het afstand doen van zichzelf en de

doodaandewereld.Totheteindetoegaan,verdwijnen.Zichontbindenin
liefde.Dan za1de krachtvan de liefde schepm n en ik nietmeer.W egzinken.Zich ontbinden.Zichzelfte nietdoen indevoltooiing en dehartstocht
van de waarheid'zo.

Dehartslagvanhetlevenkeertterug.Wijkunnenhetbestaanonzewetten
nietopleggen en zelfbepalen watonsvoordeelbrengten watnadeel,wat

goedisenwatslecht.Wijmoetenlevenzonderietsvanhetleventeweigeren,wetend dathetvedederend goed en onbarmhartig hard kan zijn.Het
enige wat de mens kan doen is wachten,weerloos tegenover plotselinge

ervaringendieeen ondraaglijkeangstkunnen veroorm ken en toch onweerstaanbaar aantrekken.Hoe grootook de wanhoop die ons leven bedreigt,

nietskanonshetideeontnemendatwijlevenin hethartvan eenvorstelijk
geluk.Voorde toekom sthad Camus een nieuwe roman gepland:Le premierhomme.

In 1957 schrijftCamus een voorwoord bijœn heruitgavevan zijn eerste
werk L'envers etl'endroît.Ditvoorwoord isdaarom van zo'n grootbelang,

omdatCpmuszich Mer explicietbezintop deonM kkeling die hijzelfen
zijn werk hebben doorgemaakt.W ijworden deelgenootgemaaktvan de
krachten die in een moeizame dialectiek de vooruitgang van Cam us be-

paald hebben.Watwijin hetvoorafgaandehebben trachten tepeilen aan
de hand van m eer incidentele opm erkingen,wordt ons in deze terugblik
met een zekere schroom maar zonder angstof hetgevoelvan een fiasco

aangeboden.Bijhetschrijven vanditvoorwoord isCamuserZch van bewusthoezeerzijnlevenbepaaldisdoordein L'enversefl'endroîtbeschreven wereld van eenvoud en armoM ewelkehem belethebben zijn werk te
laten ontwaardenin cynismeoftrots.Twintigjaarnahetschrijvenvandeze
bundelvoelthij,hoestunteligmisschien,maartoch ook hoeadekwaathij
toen hetleven heeftbeschreven,<...die oudevrouw,œn zwil
gendemoeder,

armoede,hetlichtop deolijfbomen van Italië,deliefdedieeenzaam isen
toch tussen demensen,alleswatin mijn ogen getuigtvan dewaarheid'zl.
20 CN 11 309-310.

21 Voorwoord bijdeheruitgavevanL'enversetl'endroît(afgekorta1s'Voorwoord'
),
CE 10.
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Wanneerhijlaterdeindruk heeftdathijvan hetleven gaatvervreemden,
komtditomdathijdeœnvoudvan zijn jeugd inM rikalosgelaten heeft
Waarom?Omdathijhetlevenwildeordenennaarzijnopvattingenenniet
omgekeerd.<Ik voeldeoneindi
gekrachten in mij,ik moestalleen een punt
vinden om ze vorm te geven.Nietde arm od e vormde œ n obstakelvoor
deze krachten:in M rika zijn de zon en de zee gratis.W e1 een obstakel

vormdenmijnvooroordelenenmijndomheid.(...)Nuhebikbegrependat
iederœn nu eenmaaleen bepaalde natuurheeft'A.
Nu realiseertCamuszich ook dathetonbegonnen werk was om door de

moraalbovendezewereld uittestijgen.Nietdathijeenfatalistis,maarhij
beseftmeerdanooitdatdemensmensisen dathetonzinnigenonmogelijk
is om hierfundamenteelietsaan te veranderen.dzoalsiedereen heb ik zo

goed en zo kwaada1sdatginggeprobeerdom mijnnatuurteverbeterendoor
dem oraal.M aar datism e duurkomen te staan!M etenergie,en daarbe-

schikikwelover,slaagjeersomsinjetegd ragenvolgensdemoraal,maar
hetraaktjezijn niet.Enwanneerjevandemoraaldroomt,terwijljezelfeen
man methartstochtbent,dan geefjejeoveraanhetonrecht,terwijljevan
rechtvaardigheid spreekt'z3.De enige manier om juistover het leven te
spreken is:in eenvoud,zonder veelwoorden.En ook nu voeltCamusdat
hijnietvrijuitgaat.Heefthij,ondanksallegoedebdoelingen,in de loop

vanzijnwerknietmeergezegddanhijkonverantwoorden?Werdditvoor
hem ooknietdeaanleidingtothetschrijvenvanO chute?<W anneerik op
ditogenblik de indruk heb datik me vergistheb ofdatik gelogen heb in
hetgœ n ik somsheb geschreven,komtdatomdatik nietweethoeik op een

eerlijkemaniermijnonrechtvaardigheidduidelijkmoetmaken.lkhebongetwijfeld nooitgezegd datik rechtvaardig was.Maarik heb welgezegd
datjehetzou moeten zijnen ook dathetveelmoeitekostteen pijn.M aar
maaktdatveelverschil?En kan hijwerkelijk derechtvaardigheid preken
dieerzelfnietin slaagterin zijnleven gestalteaan tegeven?'z4.Camusis
enan overtuigddat,wilhijtotnieuwecreativiteitkomen in zijn werk,hij
weerterug m oetnaar de metzoveelliefde geschreven essaysvan L'envers

etl'endroit.Hijweetdathetnieteenvoudig za1zijn.Hijkentzichzelfals
iemandmeteenintensgevoel.Hijweetdathijtothetuiterstegepassioneerd
kan raken.Dezehartstochtmoetin banen geleid worden.W aarhetop aan

komt,iseenevenwichttezoekentussenintensiteitenœnvoud.<lk kenmijn
wanorde,dekrachtvansommigeinstincten,deonvoorwaardelijkeovergave
waartoeikinstaatben.Eenkunstwerkheeftvoorzijnontstaanopdeeerste
plaatsdeze duistere krachten van de zielnodig,maarze moeten gekanali22 Voorwoord, CE 6.
23 Voorwoord, CE 11.
24 Voorwoord, CE 11.

1006

M ariusCoolen

seerdworden,ermoetendijkenomhœnkomenom hun vloH ook hogerte
laten stijgen.M aarmisschien zijn mijn dijken nu nog te hoog.Vandaar
somsdatgemisaan nuances!M aartoch,op de dag dater een evenwicht
za1ontstaan tussen watik ben en watik zeg,op diedag,en ik dud hetnau-

welijksteschrijven.zalikhetwerk totstand brengen waarik van droom.
W atik hierheb willen zeggen isdathet,op œ n ofandere manier,op L'en-

versetl'endroitzallijken en dathetoverœn ofanderevorm vanliefdezal
SPreken'zs.

hfaakteenmensvooruitgang?Komthijtotnieuweinzichten?Ondankseen
schijnbaargroteontwikkeling inzijn werk twijfeltCamusersterk aan.<lk
wilde allœn maarlaten zien datik sindsdatboek (L'envers etl'endroit)
misschien weleen grote afstand heb afgelegd,maarveelvooruitgang heb ik

nietgeboekt'z6.Hijvoeltzich aan hetbegin van zijn eigenlijkewerk staan.
Opnieuw moethijgaanproberenuitdrukkingtegeven aandeenkelewaarheden dieheelzijn oeuvrebepaald hebben.TDitweetik ten minste zeker,
dathetwerk van een mens nietsanders isdan die lange tochtom via de
omwegen van de kunstde twee ofdrie eenvoudige en grote beelden terug
te vinden waarvoor hethartzich een eerste keer heeft geom nd.Daarom

misschien blijfik leven methetideedat,natwintigjaarwerken en scheppen,mijnwerkzelfsnognietbegoM en is'2T.DelangewegdieCamusheeft
afgelegd heefthem nietveelverdergebracht.W anneerzijn leven en zijn
werkabruptworden afgebroken,blijvenwijnietachtermetœnafgesloten
ideeënwereld en een welbepaalde mensopvatting.lntens en aanhoudend
zoeken hebben hem geen enkelezekerheid opgeleverd dan deze:<Dewaarheid ism ysterieus,vluchtend,telkenste veroveren'z8.
25 Voorwoord,CE 12.
26 Voorwoord,CE 11.
27 Voorwoord, CE 13.

28 Toespraak van 10 december 1957 bijhetin ontvangstnemen van de Nobelprijs
voor literatuur,CE 1074.
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G esprek m etK arlPopper
FransBoenders
I have spectacles,andlam cleani
ngmysjectaclesnow.But
spectacleshave a function,and theyfunctlon only when you
put them on,to look throujh t
hem attheworld.Itisthe
sam e with language. That ls to say, one shouldn't waste
one'slife in spectacle-cleaning or in talking aboutlanguage,
or in trying to get a clear view of our language,or of 'our
conceptial scheme'.
K arl Popper, in M odern British Philosophy,Londen, 1971,
p.138.

SirKarlRaimundPopperwordtditjaar70.SamenmetRussellenWittgenstein
heefthijzijn stempelgedruktop de hedendaagseW esteuropese filosofie.En
metHeideggerishijeen van deweinige nog levendefilosofen diemede de
tw intigste eeuw hebben gem aakt.

KarlR.PopgerwerdgeboreninWenenin 1902,studeerdewiskunde,fysica,
muziekgeschledenis,psychologie (o.l.v.KarlBiihler) en filosofie. In 1934

verscheen Logik der Forschung, een verbluffend heldere uiteenzetting over

hetlogischekaraktervan hetwetenschappelijk onderzoek en van devooruitgang van de wetenschap in het algem een.In ditboek werd de w etenschapsfilosofie aangepast aan de Einsteiniaanse revolutie van de fysica en brak
Popperm et het traditionele em piricism e.Toch was Popper geen 1id van de
toen furore m akende W iener Kreis.
Logik der Forschung verscheen pas in 1959 in Engelse vertaling onder de

titelTheLogicojScientificDiscovery.Hetwerd een ware revivalvan Poppers
25 jaar eerder gelanceerde kritisch rationalisme,gebaseerd op gezond verstand,m aartoch ernstig verschillend van de fcom m on sense'filosofie van de
Engelse classicus M oore, die W ittgenstein grondig zou inspireren in diens

Cambridgejaren.
Poppergeraakteinbredekringgeliefd engehaatomwillevanzijn scherpzinnige en anti-dialectische m eningen inzake sociale en politieke theorie. D e vraag
of The open society and itsenemies(Ned.vert.:De vrtjesamenleving en haar

vqanden)van 1945 een authentieke politieke en sociale filosofie introduceert,
isminderbelangrijk dan deoverwegingdatPopper,weliswaarvanuitdevrij
comfortabelepositievan Joodsvrijwilligbanneling in Nieuw-zeeland,moedig

en àfonddestrijdaanbond metallevormenvan totalitarisme,vanPlatoover

HegeltotM arx.N ergensverlaagt Popper zich toteen nutteloze polem iek m et
nazi-Duitsland,m aar overalvoelt m en dat ditboek tegen de tragische irrationaliteitvan hetfascism e is geschreven.H etm et The Open Society verwante

The poverty //historicism werd in hetNederlandsvertaald onderde titelDe
armoedevan hethistoricisme en verscheen in 1967 bijDe Arbeidersperste
Amsterdam.Ditklare en overzichtelijke werkje iseen uitstekende inleiding
totPoppersfilosofie,ik zeihaasttothetPopperisme,maarevenmin a1szijn
vriend Russellis Popper een systeem bouwer.

Hethiernavolgendegesprek isgevoerd tijdenszijn recentbezoek aan Brussel

en Leuven en werd eerstuitgezonden op BRT-3 in hetm agazine D ossierD rie.
Een en ander kan,vooral in de ogen van vakfilosofen, nogalsimpelli
jken.

Maarik vind het,ten eerste,geen bezwaardatietszo eenvoudig mogelijk
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wordtgeform uleerd,en,in de tweede plaats,vind ikhetvol
komenbegrijpelijk
dateen 7ojarigezich hetrechtvoorbehoudtnietmeer in te gaan op detailkwesties.ln enkelew atm eerkritische vragen dieik hem voorlegde,heeftPopper de schaar gezet.Toch biedthetintew iew,geloofik,een goed overzicht
van Popperstheorieën,m eningen en overtuigingen.Voorkritiek m oetde lezer
eldersterecht;diekan men kennelijk nietm eermetdevergrijsdePopperzelf
uitpraten.

%iqKarl?u heeftdehelftvanuw levenbuiten yw geboortestad Genenin
de Angelsaksische wereld doorgebracht.Tijdensuw W eense jcren wr p
geen lid v= de toen lddende Jilom/flche groepering,de W îener Krds.
-

Somminen beferen ;qlf?datuw eerlfe bgek,'O gfk #erForscbynn',@
-

Jeffe wlJ geschreven tégen de Wiener Kreîs.Welke waren uw bezwaren
tegen de loglsch-positlvlsten?
Ik ben nooit1id geweestvan de W eense Kring m aar ik was bevriend m et

vele vooraanstaande leden ervan.Otto Neurath noemdemijde officiële
tegenstandervan deKring.M ijn eersteboek wasinderdaad goeddeelsœn
kritiek op de opvattingen van de Kring;natuurlijk stonden erook veel
positieve dingen in.De leidervan de W iener Kreis,M oritzSchlick,waszo

grootmoedigom hettepublicerenineenreeksgewijdaanzijneigenopvattingen.Daarom denken demensen diemijn boek niethebben gelezen,dat
ik een positivistben.Je kuntook nietalleslezen,er wordtzoveelgepubliceerd;de vooralin Duitsland heersende mening dat ik een positivist zou

zijn,heeftmijdusnooitverwonderd.Mijn voornaamste bezwaren tegen
hetpositivismekomen hierop neer.Fundamenteelzijn depositivisten van
meningdatallœn wetenschappelijkeoordelen zinvolzijn,alderestiszinloos.Datishetzogeheten verificatiecriterium.Daartegenover stelde ik dat
we geen betekeniscriterium van zinvolheid dienden te hanteren,m aar dat

we moesten leren zo helder en eenvoudig mogelijk te spreken,zodater
*n om ietszinlooste gaan noemen.
geen bijzonderebehoefte DICCFZOu ZiJ
Ik gaftoe dat sommige filosofen op bepaalde m omenten van de geschiedenis zinloze dingen hadden geschreven,maar ik heb sted s geweigerd in
te gaan op hetprobleem van hetverificatiecriterium .
Een tweede verschil:de W ienerKreisnam van de fysicusen filosoofErnst

M ach een soortvijandigheid ten aanzien van theorieën over.De Kring
geloofdedattheorieën onzekerzijnen datmen zich zo striktmogelijk aan
observatiediendetehouden.Ik trachttetebewijzen datzowelallewetenschappen a1salonzewaarnemingen doordrongen zijn van theorie.Ook a1s
we denken zuiverwaarte nemen,interpreteren we in feite iets in hetlicht

van een theorie.Daarom,zeiik,washethoogstbelangrijk onze theorien
nietnaardewaarnemingentoeteinterpreteren (ofschoonwedataltijd we1
doen),maar veeleer métonze theorien de waarnemingen,en métonze
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waam em ingen de l eorieën kritisch te benaderen.Ik stelde een kritische
verhouding tussen theorie en waarneming voor,in plaats van het aflezen
van waarnem ingen methetoog op een leorie.
M en noem t dit soms het falsificatiecriterium en dat is het ook,althans

voorempirisch-wetenschappelijkeuitspraken.Maarhetisgéénfalsificatiecriterium voorzinvolheid.lk zeg niet:a1sjeeenuitspraak nietkuntfalsifiëren,is ze zinloos.De meeste van onze uitspraken kunnen niet worden

gefalsifieerd en zijn niet zinloos.Sommige mensen,die dit niet hebben
begrem n,vragen mewe1eens:hoezitdatnou metjeeigen theorie,isdie
ook falisifieerbaar? Daarop antwoord ik steedshetvolgende:M ijn eigen
l eorie is een filosofische theorie omtrent wetenschap en hoeft daarom

helemaalnietfalsifieerbaartezijn.M aara1siemand mijkan bewijzen dat,
vanuithetfalsificatie-standpunt,er geen verschil bestaattussen Newtons

theorievandewereld en Freudspsychoanalytischetheorie,danza1ikmijn
theorie opgeven.Hoewelik dus nietkan worden gedwongen hetvoorwerp
van falsificatie te zijn,tochben ik bereid mijn theorietelaten varen wanneer er bepaalde dingen zouden worden bewezen.

lnpw eerlfeboek brak u dusmethettraditîonele empiricismeen zodoende

met hetgrote geloof in wetenschappelijke fhe/rfein als een zekere en
bîjzonderbetrouwbare soortvan kennis.U gafde inductietheorie op en
ontwikkelde een nieuwe kijk op hetwetenschappelijk bedrijf#fe,op een
bepaalde manier,erg bescheiden wJJ.

Naarmijn gevoeliswetenschappelijke kennisnietsméérdan kritisch bediscussieerde kennisvan hetgezond verstand.W e moeten ergensbeginnen,
en dat isnooit nauwkeurig bepaald en biedt nooit zekerheid.Definitieve
en zekere kennis bestaan niet - en beslist niet alsvertrekpunt.Zoals u

weetgingDescartesuitvanhetfeitdathijbestond;maarDescartesbestaat
nietmeer.Alsik uitga van hetfeitvan mijn bestaan en ik va1over een
paarseconden dood,dan bestaatdatfeitnietm eer.Datis geen bouwdoos

om eenimposantgebouw meeteconstrueren.lk denk datwijmoeten beginnen m et de alld aagse kennis van het gezond verstand en daartoe

behoortdewetenschap datwijfoutkunnen zijn.Juistdaarom hebben wij
het recht kritiek uitte oefenen op de kennis van hetgezond verstand,en

naarmijn overtuiging is wetenschap niets anders dan kritisch getoetste
kennisvan hetgezond verstand.Uiteraard gaatdeze kritiek sted s verder

en steltzijuitsluitend hypothesenvoor,d.w.z.onzekeretheoriedievatbaar
isvoorkritiek.In diezin ismijn visie op de wetenschap inderdaad veel
bescheidenerdan hetstandpuntdatzegt:degewone man beweertdit,mââr
de wetenschap leertdat.Dewetenschapsmensis een heelgewone mensdie
veelheeftgeleerd,maar die in de grond niets anders doet dan correcties
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en verbeteringen aanbrengen aan de kennis van hetgezond verstand,die

steedsonzekerblijft.
Zou u uw opvatting kunnen vergelijken met Mp re's jflom/ie van het
gezondverstand?Moorestakzijn beideAla#eaindeluchten vondditeen
afdoend bewijsvoorhetbestaan van dewerkelijkheid en voordebetrouwbaarheid ygzlhetgezopd yqrstapd.

Datiseen leukevraag,maarmijntheorieistotaalverschillend vandievan
M oore.Die wou namelijk hetgezond verstand alleen tegen de filosofen
verdedigen.lk heb getrachthet gezond verstand tegen Zchzelf te verdedigen,én tegen id ereen:de gewone m an en de wetenschapsm ens.M oore
wasvan mening datwe onzewetenschappelijke oordelen en onze uitspra-

ken overdewerkelijkheid diendentegronden op dewaarneming,te*rwijl@@ik
geen hoge dunk heb van demenselijke waarneming;die speeltm m lln
filosofiealleen œn kritische rol.Maarerzijn ook overeenkomsten tussen
M oore en mij.Aangezien wijbeiden filosofen van hetgezond verstand
zijn,geloven wij beiden in de werkelijkheid.Filosofen hebben nimmer
goede argumenten tegen dewerkelijkheid aangevoerd.
Als alle kennis onzeker en hypothetisch is,hoe kunnen wi
j#Jn hy delen?
-

Op welkegronden kunnen webeslissingen nemen die xhferl/nietnoodlottigzullen blijken?
Hoeweetjedatwijinhetverledennieterg vaak beslissingenhebben genomen diewé1noodlottigblijken tezijn?Mijntheorieverklaartdit.W ijhébben heeldikwijls beslissingen genomen die geleid hebben tot oorlogen,
epidemieën enhongersnood.Op hetogenblik zijn wijallemaalvan oordeel
datweonsleefmilieu derm ateverknoeien,datdemenszelfin gevaarkomt.

Uw vraag moet dusgewijzigd worden.W ijweten gewoon niet of onze
beslissingen nietnoodlotig zijn en wekunnen alleen proberen tevoorzien
watdegevolgen ervan zullen zijn,om zodoendedebeslissingen nietnoodlottig telaten zijn.Datdoen wejuistdoormiddelvan kritischediscussies.
W ijmakengebruik vandebestewetenschapstheorie,d.w.z.dietheoriedie
hetmeesttegen kritiek bestand is,en schakelen die in bijde besluitvorming.

Wanneer worden niet-wetenschappdijke oordelen,inzoverre ze voor-wetenschappelijk zfjn,wetenschappelijkeoordelen?En wanrzou u deêmenswetenschappen'//Geisteswissenschaften plnntsen?
W etenschap is,zoals gezegd,alleen m aar verder ontwikkeld gezond ver-

stand.ln beide gevallen gaan wijuitvan problemen waarvoor wij een
oplossing zoeken metbehulp van voorlopige theori& n,die we dan weer
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bekritiseren.Zo raken we verder.Nu zijn de <menswetenschapm n'een
conglom eraatvan erguiteenlopendedingen:sommi
ge zijn hoogontwikkelde,kritische wetenschappen (bi
jvoorbeeld de economie),andere zijn bijzonderonkritisch ingesteld,verzamelen allœ n m aarfeiten zonderbevruch-

tende theorie en kunnen nauwelijkstotde wetenschap worden gerekend.
Disciplines alsgeschiedenis en filologie vertonen een bepaald wetenschap-

pelijkkarakterin dezezindatzehypothesen aanwenden om teachterhalen
watbijvoorbeeld een bepaalde figuurheeftwillen bereiken of meedelen,
hypothesen die dan aan een kritische discussie worden onderworm n.

Volgensu ishetdusonbelangrijk JJeen bepaddeuitspraak wetenschappelijk isJJniet?
lnderdaad.Belangrijkerisalleszinsteweten ofeen uitspraak aldan niet
thuishoort in een empirische wetenschap,omdat er in dat geval feiten

kunnenzijn diedeuitspraaktegenspreken.Een voorbeeld.ln tegenstelling
totdem eeste psychoanalisten geloofik nietdatde psychoanalyse een empirische wetenschap is.lk ontken echtergeenszins datFreud een heleboel
dingen heeft gezien die anderen niet hebben gezien.De reden waarom
Freudsopvattingen nietbehoren totde em pirische wetenschap,is de vol-

gende.W atdeheerSmithookdoet,ofhijinhetwaterspringtenverdrinkt,
ofdaarentegen in hetwater springtom een kind van de verdrinkingsdood
te redden - âlleskan doordepsychoanalyseworden uitgelegd.lk bedoel:

de leer van Freud kan nietworden gefalsifieerd en daarom is zij geen
natuurwetenschap.U merktdus dat kennisinhouden die heelwatgezond
verstand bevatten,daarom nog nietvanzelftotde empirische wetenschappen behoren.Toch m aak ik geen rigoureusonderscheid tussen wetenschap
en niet-wetenschap oftussen zinvolle en zinloze uitspraken.lk zeg alleen:

probeerzoveelmogelijk zinvolleuitspraken tedoen.
Delaatstejaren hebtugewerktx n wlfu noemtdetheorievande êderde
Tereld'.W atbedoeltu daarm ee?
Onder de feerste wereld'versta ik de wereld van de fysische voorwerm n:
stenen,planten,bomen,lichamen.Dettwed e wereld'isdievan onze eigen

psychischeprocessen.lkbennamelijk een tegenstandervanhetsoortbehaviorisme,materialisme offysicalisme datontkentdatwijgevoelens,gedachten en ervaringen hebben.M et de tderde wereld' bM oel ik grosso

modo onzetheorieën,problemenenargumenten.Uiteraardkunjezodoorgaan en een vierdewereld dewereld van de kunst,een vijfde dievan de
menselijke instellingen noemen.Ofje kuntde derde wereld beschouwen
alsdie van de produkten van de menselijke geest.
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Hetgeheelvan de geestelijkepçodukten?
Ja,maardatiseen terminologischekwestie.Belangrijk isdatook foutieve
theorieën,valse argum enten en verkeerde problemen tot de derde wereld
behoren,zodatik kan zeggen dat<
denken'betekent:hetvattenvan objecten uitde derde wereld.W aarom beperk ik mijniettot,bijvoorbeeld,de
tweede wereld en reken ik hetdenken nietdaartoe? Stelu twee wiskundigen voor die beiden tothetzelfde foutieve resultaatkomen dat3 3 =

15.Zehebben dan beiden hetzelfdederde-wereld-objectbereikt,maarde
denkprocessen diehen totdeze valse uitspraak hebben geleid,kunnen aan-

zienlijk verschillen.Daarom moeten we een onderscheid maken tussen
denkprocessen en defeitelijke,in taalgeformuleerdeuitspraken dietotde
derde wereld behoren.De taala1szodanig hoortthuisin de derde wereld,
is een van de voornaamste bestanddelen ervan.

WatfJhetvoordeelvan dieheledrie-werelden-theorie? Watkunjeermee
aanvangen?

Erzijnmonistendieslechtsinéénwereldgeloven,bijvoorbeelddefysische.
Andere monisten geloven alleen in de psychologische realiteit.De m eeste
m ensen echter geloven zowelin de fysische als in de psychologische we-

reld.Ditalgemeen aanvaarde standpuntwasook mijn uitgangspunt.Het
introduceren van een derdewereld heeftom tebeginnenditvoordeel.W ij,
intellectuelen,zijn voornpmelijk geïnteresseerd in ideeën a1szodanig,door
wiezeook wordengedacht.Jekuntjenatuurlijkinteresseren voordemens
diezedenkt,maarjekuntook beslissen jeuitsluitend teinteresseren voor
deideezelf.Op datmomentben jebezigmetdederdewereld,veeleerdan
metde twed e.Anderen,psychologen bijvoorbeeld,interesseren zich uitsluitend voordemens.Watjehem ook vertelt,de psycholoog za1steeds
vragen waarôm jedatvertelt.Hijis duidelijk bezig met tweH e-wereld0bJecten.

U hebta//ffonderstoelen JJbankengestokendatu wefafg belangsteltin
àefsoortf- /flomjfeda metpame wordtgeïnspireerd doordeW ittgenstein van de Philosophische Untersuchungen.Dx rfa komtu overeen -ef

Bertrand RussellïNu is#çlectyurvca demeestefci/#/l//ea een vrijvervçlç<#ebezigheid en:4#fhqter2!eqçhijn van#> zi/delaatstejlreaiq
een impassezijn geraakt.NochtansheeftdezeJ#om/9câerichdngwellicht
een therapeutische functie: zi/helptons een heldere tnnl te gebruiken,
wccr:f/blijktdatheelwcfmetafysischeproblemen te wf/fea zijn Jca een
onzuîvertadgebruik.G carzcAi/nlf/k bentu hetdaarmeeafefeens.W ant-
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JJik hetgoed voorheb - bentu enkelgeïnteresseerd in fH dshetmiddel
om iets uffte drykken?

Datis een moeilijke zaak.Eersten vooralis hetjuistdatik,netzoals
Russell, een tegenstander ben van een taalfilosofie die zich,althans in

Groot-Brittannië,nauwelijksbezighoudtmetdetaalenhaarfuncties,maar
uitsluitend metwoorden.Zijdenktdateen verkeerd woordgebruik (bijvoorbeeld tgeest')verantwoordelijk isvooreen probleem a1s datvan de
verhouding tussen lichaam en geest,een ernstig probleem overigens.Taalfilosofen zeggen:laten we datwoord liever nietm eer gebruiken,laten we
spreken over tm in ofm eer intelligentgedrag'.lk geloof dat we door het
elimineren van bepaalde woorden noch bepaalde m etafysische problemen
kunnen uitschakelen,noch anderszinseen beterinzichtin hettaalfenomeen

verkrijgen.Taalisvoormijverschrikkelijk belangrijk,maardan taalzoals
de woordfilosofen ze nooitbekijken.Doorde taalonderschei
dtde mens
zich van hetdier.Voorzoverwijweten,beschi
kken dieren nietovereen
taalwaarmeeje verhalen,ook valse,onjuisteverhalen kuntvertellen.M ét
hetvertellen van onjuisteverhalen ontstaathetprobleem van de waarheid
en onwaarheid,een van de belangrijkste menselijke problemen.Verder
biedtdemenselijketaaldemogelijkheid om argumenten voordewaarheid
ofonwaarheidaantevoeren,envragentestellenzoals:ishetwerkelijk zo,
kan jemezeggen waarom datzo is,heb je redenen om datte geloven?
Erzijn dustweebelangrijke onderscheiden tussen dierlijkeen menselijke
taal.Onze taalis een descriptieve taal,waarin we dingen naar waarheid

ofleugenachtig kunnen beschrijven.En onze taalis een betogende taal,
waarin je redenen kuntaanbrengen waarom je iets zegt.Dieren hebben
alleen een taalom signalendoortegeven ofom een innerlijke staatuitte
drukken.Mijn leermeester,KarlBuhler,plachteen onderscheid te maken
tussen drietaalniveaus:expressie,teken ofsignaal,en beschrijving.Ik heb
daarverschillende andere niveausaan toegevoegd,o.m.dat van de argu-

mentatieve,betogendetaal.Herhaaldelijk hebik erop gewezen datmethet
vertellen van verhalen niet alleen het probleem van de waarheid wordt

gesteld,maar bovendien de menselijke verbeelding geweldig wordtgestimuleerd.Hetismijn opvattingdatvrijwelalwatdemenselijkeverbeelding
heeftvoortgebracht,moetzijn ontstaan nâ de uitvinding van detaal.Prim itievegrotschilderingen konden slechtsdoormensen worden gemaaktdie
over een taalbeschikten en verhalen konden verzinnen.

Sefwerk datu in brede kring bekend heeftgemaakt,isuw omvangrijke
bijdragetotdehedendaagsesocialeenpolitiekewijsbegeerte,detweedelîge
studie TFA: open sodety and itsenemîes'?U schreefditwerk fn Nieuw-
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Zeeland in hetbegin van dejlrea veertig.Hoekw= u ertoe om dat:ijzonder polemisch en keihard boek te schrilven,en in hoeverre wJJ uw
schrijfwijzebeinvloed doorde ervaringen methetDerdeRijk?Zou u h6t
vln#clg nog op dezelfde manierformuleren?
-

-

W atdelaatstevraag betreft:nee.M aardatbetekentnietdathetboek naar

mijn gevoelnietmeeractueelzou zijn.Dediscussiesvan vandaag werden
goeddeels door The open society geanticipeerd.

Hoe kwam ik ertoe om mijmet sociale en politieke vraagstukken in te
laten?lk waseen heletijd socialistgeweest,maarhad mijalvroeg van het
marxism e gd istantieerd, omdat ik het een valse wetenschap vond. lk

meende datik datook kon bewijzen.Een tijdlangbleefik nog socialist.
Nu ben ikdatnietmeer,namijn ervaringmetdesocialiseringvan deproduktiemiddelen in andere landen en met het <technische socialisme' in

Engeland.Die ervaring heeftmijgeleerd dathetsocialisme gewoon niet
werkt;erbestaatgeen uniek heilmiddeldatde mensheid kan redden,geen
alleenzaligmakende weg.Ik ben nog steeds œ n overtuigd hum anistisch en
egalitairdenkend m ensdiede mensheid * 1redden,maarik geloofnietdat
daarvoor een formule bestaat.

Toen ik aan mijn twede grote boek begon,wasik anders.Tijdens de
opkomstvanhetfascismeen hetnazismehadik mijn ideeën overpolitieke
filosofieontwikkeld,m aar ik kon erniettoe besluiten om daaroveriets te

publiceren:ik wildedesocialistischepartijen,die toen deenigedemocratische krachten in Oostenrijk en Duitsland waren,nietverzwakken met
mijn kritiek.Op de dagdatHitlerOostenrijk,mijn geboorteland,binnenviel- ik verbleeftoen in Nieuw-zeeland - beslootik mijn voornaamste
opvattingen inzmke politieke filosofie te boek te stellen.H etwerden twee

boeken.lk schreefnamelijk ook The poverty ofhistoricism,datop veel
punten verschildevan Theopen society,maardatook heelpolemisch was
en in hetbijzonderde marxistische en fascistische ideologieën aanviel.lk
droeg hetop taan de talloze m annen en vrouwen van alle geloofsovertuigingen,naties en volken,die hetslachtofferzi
jn geworden van hetfascistischeen comm unistische geloofin de Onverbiddelij
keW etten diedeloop

van degeschiedeniszouden bepalen'.lk denk namelijk datmarxisten en
fascisten ditgeloofdelen,maarerzijngeen onverbiddelijkewetten van de
geschid enis;uitde geschiedeniskan nietsworden afgeleid.

Theopen mcfefyhandeltoverveelomvattenderkwesties.Zoverzetik mij
bijvoorbeeld tegen elkevorm van elite-maatschappijen en elitairdenken in
hetalgemeen.Nietdatallemensen gelijk zijn;maaralle mensen moeten
gelijk wordenbehandeld.Ik benhetnog steH seensmetdemeesteopvattingen van The open society,in hetbijzonder metde opvatting dat de
pogng om de hemelop aardeterealiseren haastaltijd dehe1totgevolg

heeft.Daarom ben ik tegen revoluties,omdatze metbehulp van één formule de hemelop aarde willen vestigen.W ijmoeten hetleven op aarde
grondig verbeteren,m aar onseven goed realiseren dathetop hetogenblik

in veleopzichten beterisdan 300-400 jaargeleden,in andere opzichten
slechter. De vraag is, in welke opzichten en waarom er verbetering, in
welke opzichten en waarom er verslechtering is opgetreden.

Een vrx g dîe u vaak wordtgesteld:wJf verbindt uw wetenschapstheorie
-efuw sociale en politieke opvattingen?
Datis œnvoudig.Op beide terreinen ben ik œn groot voorstander van

kritiek.Hetparlementbijvoorbeeld moetvoortdurend kritiek uitoefenen.
Detaak van een politicusisnietzijn opvattingen te propageren,maarze
aan kritiek te onderwerpen en zo uittemaken ofze niettotgevolgen leiden

die hijniethad bedoeld.Verder zijn zowelmijn wetenschapstheorie a1s
mijn socizeen politieke filosofie revolutionair,in de mate datik van oordeel ben dat de revolutie plaats moet vinden in onze ideeën. M et ons

verstand moeten wijdegevolgen vanderevolutievoorzien en niettoelaten
datzijzich oncontroleerbaardoorzetin destraat.Alsjerevolutiemaakt
op straat,dan looptzeuitdehand en blijken degevolgen haastaltijd het
tegendeeltezijnvanwatjehadwillenbereiken.Daarom moetjederevolutiein alhaarmogelijkeaspecten doordenken védrjeenig voorstelformuleert.En weesook dan kritisch ten aanzienvan jevoorstel:welkenadelen
zitten eraan vasten welkevoorwaardenzijn nodigom jevoorstelmogelijk
te maken?

Isuw kritisch rationalismeuiteindelijk geen puurindividualisme?

lkben beslisteen individualist.Waarhetinhetmenselijk bestaan op aankomk zijn delevende individuen van nu en straks.Maardemensen van
strakszijnnietbelangrijkerdandievannu.W ijmogendusdehuidigegeneratie nietopofferen voor de toekom stige,noch - en datdoen we mom en-

teel- detoekomstigevoordehuidige.Hetgaatmijom âlle individuen,
nu en later.

SommigeFlosofen en sociologen verwijten êTheopen sx iety'dat#JJrfn
geen heldere definities worden gegeven. NU hebtu zelf herhnnldelqk geschreven datu een tegenstanderbentvandefinitiesin hetalgemeen,en #c/
-

-

-

-

u derhalvefergrn dsêdemocrqtie'ça .totqlitFisme'nietwenstte#e#niëren.M aarwiltu dezetermen #> omschrijven?
Om tebeginnen:ik ben tegen definitiesomdatze niethelder zijn maar
pseudo-helder.Definitiesintroduceren een valse,schijnbare duidelijkheid
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in detaZ en daarom zijn ze zo gevaarlijk:schijnbare duidelijkheid geeft
velen een zekerheid diezeten aanzien van onklarebegrippen nooitzouden
voelen.Democratie wordtvaak bepaald als hetbestuur doorde m eerderheid ofdoorhetvolk.Datbetekentniets:u en ik behoren totde meerder-

heidenhetvolkmaargeenvanonsbestuurtofregeert,en tochlevenwij
in een democratie.Datisduskennelijk een valse duidelijkheid.Totalitair
noem ik een regeringsvorm waarjenietvan afkuntkomen zonderbloedvergieten.Regeringsvormen die je we1kwijtkuntzonderbloedvergieten,
noem ik democratisch.W erkelijk belangrijk voordedemocratieishetbestaanvanœnuitgesprokenenvrijuitsprekendeopposiuediedebesluitvorming - zelfsdie van de meerderheid - kan bdnvlod en.Over Amerika

bijvoorbeeld kun jeveelkwv d vertellen,denk maaraan Vietnam.M aar
welkanderlandza1in oorlogstijd- eenoorlogdienotabeneverlorenis
zichzelflaten overtuigen doorderedelijkeargllmenten van zijn oppositie?Datwilnietzeggen datAmerikaaltijd een democratisch land zalblijven.Juistdezedemocratischekrachtiszoenorm gevaarlijk indeogen van
-

de militaire kringen,datAmerika welœnsfascistisch en militaristisch zou
kunnen worden.

Als kritisch rationalistmoetu zich weIbijzonder ongelukkig voelen met
dlerleisoortenirrationalismeinonzewereld.
.hetnieuwefascismeinlfig,
het obscurantisme in Spanje,de Jesus-movement,de drugverslaving,de
hernieuwde belangstelling voor hetanarchism q en de utopie in het igemeen,oorlogen enz..W at kan hetkritische rationdisme beginnen in een
anti-rationalistische wereld?

Hetkritischerationalismezegtnietdatdemensen rationeelzijn.Hetzegt
datdemensen rationeelbehoren tezijn,zo rationeelmogelijk.Irrationalisme iseraltijd geweest,metdehuidige vormen ervan voelik medaarom
nietal te ongelukkig.Je kuntdegeschiedenis op vele m anieren beschou-

wen;bekijk je ze a1seen geschiedenisvan irrationaliteiten waanzin,dan
ben je eerderverwonderd overde realisatiesvan de redein de afgelopen
50jaar.DekritischerealistrichtZjn onderzoekendeblik lieverop detoekomst.Laten wijbijGod,bijdeJesus-movementsen bijallekritisch irrationalism e hopen dater een toekomstvoor de m ensheid is.Zeker is dat

niet,nieteenszo heelwaarschijnlijk.M aar blijfmetrationele middelen
zoeken naar de toekomst en wees ondanks alles optimist,want wie het

optimismeopgeefk wijktvoordedrukvandeirrationelemachten.Vanalle
treurige dingen die u noemt, vind ik de toenemende verslaafdheid aan
drugshet treurigst.lk heb er gœ n pasklare oplossing voor;allœn:informatie en voorlichting.Een m enszou zich nooitmogen overleveren aan een
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machtdiehijnietkan controleren en waarvanhijdegevolgen nietkan
voorzien.

Tenaanzien van onzemaatschappijbentu hetwaarschijnlijknieteensmet
het woord vla Gramsci.pessimisme van hetintellect,optimism e van de

wil.U bentzelfseen optimistvanhetintellect.

Beslist.Zolangik leefen zolang ermensen zullen zijn,moeten wijerover
denken hoewijditprachtigeleven zo goed mogelijk zulen leven.Wijzijn
niet dsnkbaar genoeg voor de wonderen die ons omringen en voor de

aarde waarwe op leven.W emoeten dankbaar zijn datwe leven op de
wereld en niet,bijvoorbeeld,op de maan.
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G eloven en geloofsverstaan
S.Trooster

Vrijkortnaelkaarzijntweeboekenvan deDuitseuitgeverijMatthiasGrunewald ongevraagd opmijntafelterechtgekomen;involgordevan binnenkom st: Edward Schz ebeeckx,Glaubensinterpretation&,en W alterKasper,

Einfahrunginden Glaubenn.Beideboeken- detitelssuggereren ditreeds
-

houden zich bezig met dezelfde problematiek;maar dan toch op zeer

verschillendewijze.Schillebeeckxbundelteen aantalreedseerdergepubliceerdegrondigestudiesoverdehuidigeinterpretauevan hetchristelijk geloven in de i eologie.Kasper wiltegemoetkomen aan de wenstotnadere
oriëntering in de ontwikkelingen der hd endaagse leologie en publiceert
daartoe een bewerking van een door hem gegeven zonAercursus v00r CCn
bontgekleurd auditorium van geïnteresseerde nlensen die niett0tde vak-

leologengerekend kunnen worden.Hijschrijftdaarom œnvoudig en bevattelijk.OmdatZjnbespiegelingen veelmeergevendandetitelvan zijn
boek op heteerste lezen doetvermoeden,lijktmijzijn boek hetbeste
uitgangspuntvooreen beschouwing van beide boeken.Hetleek mijhet
beste de gedachtengang van Kasper op de voette volgen en hoofdstuk na
hoofdstuk kortweerte geven.De studiesvan Sce ebeeckx kunnen dan ter
plaatseverm eld worden.
Kasperbegintm eteen poging de historische sîtuatie te tekenen waarin het

christelijk geloven momenteelterechtgekomen is.Na een korte samenvatting van devoorgeschid enistypeerthijdeze situatie alsftweede verlichting',d.w.z.<œn zich van zichzelfbewust-worden van deverlichting',waar-

in devraag vandemensnaardemenselijkheid van zijn mens-zijn centraal
staat(pp.24-27).
1 EdwardSchillebeKkx,Glaubensinterpretadon.Beitrk ezu efner hermeneutîschen
und krf/fychea Theologie,M atthias-Gdinewald-verlag,M ainz, 1971,174 pp.,DM .
M ,- .

Nederlandsorigineel:Geloofsverstaan.Interpretatleen kritîek.(TheologfJchepeilln-

gen,deelV),H.Nelissen,Bloemendaal,1972,216pp..

N.
B.In deDuitsebewerkingzijn enigekleinerebildragenuithetNederlandse origineelweggelaten.Daardoorvormthetnog sterkerœn yeheel.
2 W alterKasm r,Einfûhrung in den Glauben,Mattha
's-GrM ewald-verlag,M alnz,
1972,176 pp.,DM .19,80.
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Vervolgensgaathijop zoek naarde bestaanservaring,de tsitzim Leben',
waarin hethedendaagsgeloven geworteld stant.Deze wordtdan om schre-

vena1sdevraagnaardeZnvanonsmens-zijninonzewereld,dieinfeite
een vraag naarde toekomstvan onsbestaan is.Omdateen dcomputerisierte
Zukunft'van œn louterdoorwetenschap en techniek bepaalde futurologie

weinigmeerbetekentdaneenbevesti#ngvanhetbestaandeestablishment,
isdezevraag in feiteeen vraagnaarœn echte<zu-kudt'(adventus),naar
een fnieuw'bestaan datons alleen geschonken kan worden;ervaring van
hettgegeven-moeten-worden'van zin en toekom st.Antwoordop dezevraag

kandanallœnnogzijn:Goda1stAngebotandieHoffnungdesMenschen',
datonsdemoH geeftuittehouden en verder te gaan.Hiervinden wij
momenteeldebodem waarinonschristelijk gelovengeworteld staat.
Juistvan ditgeloven isJezusChristus de F ote getuige,wordt in een volgend hoofdstuk uitgewerkt,dateen knappe samenvating inhoudt van de
ontwikkeling in de interpretatie van hetNieuwe Testam ent op het ogenblik.M etgezondekritiek op de stellingnam evan RudolfBultm ann:Christusgaatnietin de Kerk op,ook nietin de apostolische gem œnte van de

eerstedagen;HijzelfenzijnEvangeliezijnnormatiefvoorgegeven ookvoor
hetgeloofvan deeerste christengemeenten3.
Een vierde hoofdstuk gaatin op de waarhdd van hetgeloof.In de eerste
dagen van de Kerk is hetgeloof in Jezus Christus gefundeerd in Jezus'

opwekkinguitdedood doorGod,zijnVader;indezebeslissendeheilsdaad
heeftGod zijn zegelgedruktop leven,verkondiging en dood van demens
Jezusvan NazaretdoorHem tedoen leven van zijn eigen leven.Daarin
heeftGod zi
chbovendien bevestigd a1sdebijuitstek <levendeGod'.Bijbels
gezien istwaarheid'daarom eengebeuren.Daaruitvaltdan teconcluderen,
datde geloofwaardigheid van geloven en Kerk zich vooralin orthopraxie

dientwaartemaken (p.64;cf.118/19).Geloofsvragen kunnen nietbeantwoord worden metdeeisvan gehoorzaamheid aan hetkerkelijk leergezag
(65;cf.30;125;128).Geloofszekerheid berustopdezekerheidvanhoopen
vertrouweninGodstrouw aanzijnbelofte,indoodenverrijzenisvanJezus
Christusonsgeschonken (zievooralook hfdst.IX).Datbetekentdan weer,
datonsgelovenzelfsteedsonderweg isnaardevollewaarheid (cf.88).

Ineenvijfdehoofdstukwordtdandevraaggesteld:Wat9geloven?Minder
3 Over deze kwestie is onlangs nog een goed leesbare samenvatting verschenen:
W olfgang Beilner, Der hlstorlsche Jesus und der Càrfzfu: #er Evangelien, Verlag
Styria,Graz, 1971,68 pp.,DM.4,
- .Hetboekje isverschenen in de fReihe X',en
behandelt de bronnen voor het leven van Jezus,meer speciaal de evangeliën a1s
bronnen vooronze kennis van Jezus'aardse leven, de m ethoden om de gegevensuit

Jezus'levtn in de theologie van de schdjversderevangeliën terug tevinden (met
name de z.g.T
redaktionsgeschichtliche M ethode'
).Het boekje geeft een grondige
oriëntatie op dit gebied.
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tiets'geloven,aanvaarden van een leer,dan we1din iemand'geloven.Con-

creet:hetgehelemenselijkebestaan,inalzijnmomenten,restloosvestigen
in Godsgenade en trouw,in JezusChristusons toegezegd en verschenen.

Zo verstaan,uitzich hetchristelijk geloven concreetvooralin gebed.
.bewustbelijden van geschonken bestaan en van 'smensen betrokkenheid op
God;antwoord op Gods eerste W oord,vooralin Jezus Christus ons ge-

geven (cf.87).
Uiteraard veronderstelt ook dittgeloven onderweg',dit fgeloven in ortho-

praxie'eengeloofsinhoud.belijdenis.DitnemenwijalinhetOudeenNieuweTestamentwaar.M aartoten metdeApostolischegeloofsbelijdeniszijn
dezegeloofsbelijdenissen geen formulering van een leer,maaruitdrukking
van geloofin Godsheilshandelen in de geschiedenisaan onsmensen.Van-

daagvraagtmen weermeerdantevoren naareenconcentratie(geen reduc-

tiel)op ditwezenlijke;concreetin de vraag naarz.g.fKurzformeln des
Glaubens'.<W ieb.v.belijdtdatGod in JezusChristusheilen hoop voor
allemensenbetekent,belijdt...detotaliteitvanhetchristelijk geloven'(p.
95).Alle anderedogma'sdienen christologisch geïnterpreteerd te worden
(p.95-99).Andersgezegd:iederfartikel'van deapostolischegeloofsbelijdenisspreektondereen ofanderaspectdezetotaliteituit.Bovendien:dogma'smoeten steeds doxologie van God en heilsboodschap aan de mensen

zijnenblijven.<Hetverraadteenonjuistbegripvangeloven,a1smenalleen
maartotin den treure herhaalt,datwieditofdatnietmeer aaM eemt,niet

meerbijonshoort...'(p.30).
In een korte studieinheteerstedeelvan zijn boek valtSchillebeeckx hier
Kasperbij:dDegeloofsbelijdenis...heeftprimaireendoxologischebetekenis,d.i.zijiseen belijdendelofprijzing Godsom watHijon onzegeschiedenisvooronsdoef (NH .ed.,p.60;D''itse,17).
Volgtdevraag naar de hdlsbetekenks van hetgeloven.De verkondiging in
deH.Schrift,waarop geloven antwoord is,houdtzekernietalleen bestaans-

verhelderingin,maariswe1degelijkW oord-van-Heil:zeggenwijvoorlopig:
vernieuwing van hetbestaan bewerkend.Mensen mensheid werkelijk vrij
maken,d.w.z.uitzijningeworteld egoïsme(zondel)bevrijden kan noch de
individuele mens zelf, noch ook de genaeenschap in haar geheel.In de

nieuwetpolitischeTheologie'(zieStreven 24/1,jan.1971,pp.339-349)ligt
hetgevaarverborgen ditlaatsteoverhethoofd tezien (pp.106-11).Bevrijdingtotauthentiekemenselijkevrijheid veronderstelteen fnieuweschepping',die alleen a1sgenade van Godswege ve- achtkan worden;en met
vertrouwen verwacht moetworden,sinds Jezus aan het kruis zichzelf in

volkomen gehoorzaamheid restloosheeftprijsgegeven din GodsHand'en
deze vrijheid doorGod in zijn opwekking uitdedood onsallen istoegezegd.
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In een uitvoerigestudiegaatook Schillebeeckx in op dewaardeen onwaardevan dez.g.dkritischeTheorie'van metnpmedeFrankfurterSchulevoor
de l eologie.Na een uitvoerige kritische beschouwing van deze tkritische

Theorie'zelf,vooralzoalsdeze door J.Habermasisuitgewerkt(Ned.p.

162-185;D.113-150),gaathijuitvoerigin op devraag,in hoeverredeze
maatschappijkritiek geloven en theologische geloofsbezinlzing kan bepalen.Hierwijsthijde extremehouding afdie theologie alleen mogelijk
achtin hetperspectiefvan deze maatschappijkritiek:daaruitkomtgeen
theologie voort,maaralleen een andere vorm van dkritische Theorie'.iKan
men staandehouden datde menszelf,en metnam eop grond van de kriti-

schemaatschappijtheoriemethaareenheidvan theorieen praxis,alleen op
eigen initiatiefen krachtœnwerkelijk vrij-makendegeschiM eniskan realiseren?'Kortengoed samengevat:ook dehedendaagsemaatschappijkritiek
staatonderdekritiek van hetEvangelie en kan a1szodanig nietnormatief

zijn voorgeloven.(Ned.197-216;D.150-171).
ln zijn achtstehfdst.gaatKasperdan dieperin op hetvraagstuk van de
kerkelijkhdd v= hetgeloven.Kerk omschrijfthijdaarbijalsde concrete
ruim tewaarin Godsheilswerken in JezusChristusdoordeH .Geestin onze
wereld tegenwoordig komt.Kerk is daarom allereerst fgebeuren'.Het on-

vermijdelijk institutionelemomentdaarin vindtinditpneumatischegebeuren ZiJ
*n grondslag én zijnbegrenzi
ng:hetisinzijnleerenrechtsordedsacram ent,t
eken datverwijstnaarhetwerken van deGeest;deHeiligeGeest,

dienietaan een bepaalde stand in deKerk isvoorbehouden,maaraan alle

gedoopten isgeschonken (N.B.1Joh.2,20.27!).Daarom iskerkelijkgeloven alleen mogelijk in de geloofsbeleving van allen.Criteria voor rechtgelovigheid worden dan:hetsamen dde waarheid doen'(Joh.3,21)onder
inspiratievanGodsGeest'
,trouw aandewezenlijkeinhoud vanhetchristelijk geloven (hfdst.V),hetgetuigenisvan SchriftenTraditie;open communicatie en dialoogmethetambti
n deKerk (datzelfdienstaanhetW oord
éndienstaandegemeenteis).Tweeklippen dienen omzeildteworden:dat
iedereen alles,endatéén alleswi1zijn.
Ook op dezekwestiegaatSchillebeeckx zeeruitvoerig in n.a.v.de moderne
taal-theorieën die m omenteelhet <ter sprake brengen'van het geloof beinvloeden,c.q.bedreigen.Na een uitvoerige studie overwaardeen onwaarde van resp.de structuralistische, fenomenologische, taal-analytische en

ontologischetaal-filosofieënvoordetheologie(Ned.pp.63-87;D.20-47),

zoekthijin een nogdieper-gravendestudienaardecriteriavan hetdrechte
geloof'in de pluriformiteitvan hetdter sprakebrengen'van ditgeloof,die
daaruitontstaan is.A1s icriteria voor de continuïteitin het rechte geloofsverstaan'binnen een gerechtvaardigde pluriformiteitin het geloofsdenken
noemtSchillebeeckx dan:Enormering door de proportionele relatie tussen
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de interpretatiemodellen en hettt
interpretandum''';zeggen wij:denieuwe

wijzevanverwoordenmoetdekerninhoud van onschristelijk geloven tter
sprake brengen'.Tenslotte vinden wijhetoer-evangelievan deallereerste
dagen der Kerk in hetNieuwe Testnmentzelfa1sin liefstvier evangeliën

uitgewerktop onderling sterk verschillendewijze,naargelang bestemming
en bH oeling van de verkondiging.Kasper ziet dit in alle boeken van de
H .Schriftgebeuren.Erhad nog aan toegevoegd kunnen worden,datdaar

tevensduidelijke ontwikkelingen geconstateerd kunnen worden in b.v.de
Godsbenadering,die weer ontwikkelingen van sociale en culturele aard

volgen.Alstweedecriterium voertSchillebeeckx dechristelijkeorthopraxis
aan;terecht,wantdeberoemde slagzin <lex orandi1ex credendi'stam took

aluitdeeerstetijden van hetchristendom,en torare',bidden,iszekereen
vorm van orthopraxie.Derde criterium is dan: <de aanvaarding van een
nieuwe interpretatie doorde <fgemeentevan God''a1sdragervan de actualiserende interpretatie'.Interessantisnog detaak dieschillebeeckx toekent

aanhetkerkelijkleraarsambtindeze:<pluralismebetekentniet,datbinnen
deKerk van Christusnu alleswillekeurig mogelijk wordt.W e1dringthet
inzichtop,dati
n een situatievan onoverwinnelijk pluralismein geloofsverstaan de uitoefening van het pastorale ambt van verkondiging steeds
m eer concreet een pastorale regeling wordt van gelovig taalgebruik ...'.
Omdattaalechterleven is,moetdaaraan worden toegevoegd:<n eologisch

lijkthetdan ook ietteverantwoorden,en zelfsonmogelijk,theologische
beg
ri
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ent
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ss
tlt
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ga
gken'bi
do
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rneen kerkelijketaalregeling'.
W
e1
he
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rk
ijkte
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nn
dewisselendetijdsomstandigheden vasttestellen welke taalbinnen de kerkgelding heeft';ditom te
voorkomen datde evangelische boodschap doorvelen nietm eerverstaan

zouworden.Ermoetechteropenheid blijven vooralternatieven.(Ned.pp.
88-119;D.48-82.N.B.:DeDuitsebewerkingwijktsomseven afvan het
Nederlandsorigineel).
Terug naar W .Kasper,hfdst.TX : êGeschichtlichkdt' vJn het geloven.
ChristelijkgezienlaatGod zich nietin denatuurontmoeten ofin de diepte

van demenselijkeziel,maarindegeschiedenisdiedemensin eigenvrijheid
enverantwoordelijkheidmaakt.DeKerkvertegenwoordigtdaarom nieteen
systeem van waarheden of een wereldbeschouwing,maar verkondigt het
Evangelie van Gods machtig heilswerken in de geschiedenis. God heeftin

onze geschiedenis zijn W oord gesproken:hetgelovig antwoord daarop
wordtdaarom evenzeer in de geschiedenis gegeven. Juist daarom leeft de

Kerk steedsin deproclamatievanhaareigenvoorlopigheid:zijiswezenlijk
pelgrimerende,om haargeloofworstelende en strijdende Kerk,die door
GodsGeeststeedsweer opnieuw totde vollewaarheid gevoerd m oetwor-

den.(Joh.16,13).Hetenigedatblijvendis,isGodstrouw,inJezus'dood-
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ten-leven onsgeschonken.Onfeilbaarin deKerk zijn daarom nietzozeer
bepaaldeleerstellingen alswelGodstrouw in JezusChristusonstoegezegd

en geschonken;én - onzerzijds- onschokbaarvertrouwen in Godsaan
zijn lCerk gegeven svoord.
Kasperbesluitmetenigegedachten overdetoekomstvan hetgeloven.Juist

omdatchristelijk geloven gerichtisop echtetoekomst(cf.hfdst.11),heeft
hetzelftoekomst,mitshetzijntoekomst-gerichtheiden daarin zijnhoopop
Godstoekomstvooronsmensen nietprijsgeeftdoorzich in temetselen in
deburchtvan zijn verleden.Dezehoop moetprofetisch zijn:uitdaging tot
moedig menselijk wagen en handelen,waardoorhetzijn eigen toekomst
om nhoudt.Daartoemoethetsted skritisch zijn tegenoverzichzelf,tboetvaardig',d.w.z.steedstotbekering bereid.Samenvattend:TW ie gelooftdat
in Jezus Christus onsen alle mensen hoop ontsloten is en wie daarop ingaatmetZchzelfin concrete inzettotteken van hoop te maken voorande-

ren,zo iemand ischristen.Hijgelooftop fundamentele wijze hettotale
geloof;zelfsalzouhijzichnietachteralleconsequentieskunnen stellendie
deKerkindeloopvan bijna2000jaaruitdezeboodschap getrokken heeft'
(168:cf.30;131).
Twee belangrijkeboeken,waarvan ik echtervooralhetboek van W zter
Kasperbijzonderterlezingzou willen aanbevelen.Juistomdatdaarin op

goedleesbarewijzedestand van zakeninhethedendaagsetheologisch denken kritisch wordt weergegeven.Nogmaals,ditboek biedt aanmerkelijk
meerdan debescheiden titelbijheteerstelezen lijktte beloven.
Totslotnog een interessante opm erking van Kasperin hetvoorwoord
zijn boek:hij
OP
zegtdaarin uitdrukkelijk dathijmetopzet<in hetm idden'is
gaan staantussenextremen;nietomdathijdezemiddenpositiea1seen <ongevaarlijk geometrisch punt'ziet,maaromdathiJzich juistdaarin het
spanningsveld bevindttussen dezich steedssterkerpolariserendeextrem en.
Datbetekentdatmen beide extremen moetuithouden. Daarom <
plaatsthij
zich met genoegen tussen alle klaarstaande stoelen'. Zo wi
1hijaantonen

dathetchristelijk geloven zich ook tegenoverhetmodernedenken verantwoorden kan en dathedendaagse theologie,waar deze ernstig beoefend
wordt,niettotverwarring voert,maarintegendeelde fHoffnungsdimension
desGlaubens'versterken kan.Over Ibruggen bouwen'gesproken!

Politiek Overzicht
België

Inmeiwaren ertweebelangrijkecongressen in hetnieuws,waarweverderop
tem gkom en.Verder werd er opnieuw gepraat over ihet com m unautair pakket'

datnogindepolitiekeladeligt,waarwijhetvoorlopigmaarbestlatenliggen.
EenZaïresereisvandepartijleidersheeftnogalwatstofdoenopwaaien.W erd
daar,Onderdetropenzonyeen drieledigeregering gevormd?De geruchten ble-

kenslechtsteberustenop watloosgepraattijdenseenvoetbalwedstrijd en een
galadiner,aleven ernstigtenem en alshetberichtin LeM onde,datSpaak een

regeringop zak heeftdiesamengesteld zou zijn uithemzelfen de oppositiepartijen.Somsgaan journalisten we1eens op hun eigen houtje aan politiek
doen.

ZoalsmenweetwerddeP.
V.V.delaatstejarenuiteengerafeldinverschillende
grocpen.Ditweerspiegeldezichnu indevi
jfcongressen diewerden gehouden
tervoorbereiding van heténe nationale congresvan 17-18juni.Decongressen van de W aalse en de Brusselse P.L.P.waren vooralbelangri
jkomwillevan
de nu dui
delijk gemanifesteerde federalistische tendens bij de W alen.M aar
uitvoerigerwillenwijhetcongresvandeVlaamseP.V.V.bespreken,omdatdit
in Belgiëheteerste partijcongreswasdatzich waagde op hetnieuwe terrein
van de ethische problem en.

Ook bijonsisdepubliekeopiniedelaatstejaren in beroeringgekomen rond
een aantalverschuivingen in het ethisch aanvoelen van vandaag.D it leidde tot
hetindienen van een aantalwetsontwerpen en -voorstellen die een discussieop
het politieke vlak uitlokten.Slechts langzanm kom en de politici tot het besef
dat ook andere dan com munautaire of sociaal-economische vraagstukken tot

hun bevoegdheid behoren.Zijbetreden ditgladdeijsmetergstrammebenen.
De P.V.V .was duswelm oedig om ,gewapend metde liberale leus, publiek
een goed voorbereid congreste organiseren datbevoegd wasin deze delicate
m aterie doctrinaire beslissingen te treffen.Van haar kant is de C.V .P.het

gesprekbegonnen meteen open partijdagopzaterdag 10juni(dedag datwij
ditoverzichtmoeten afsluiten),maarzijwi1voorlopignogniettoteen partijstandpuntkomen.Van voorzitterLeburton wordtverteld dathijdeze bekommernisnietdeelt:een grotepartija1sde B.S.P.heeftzich welmeternstiger
zaken bezigtehouden.De federalistischepartijen houden zich voorlopig op
de vlakte.
D e inleidende teksten die de Vlaam se liberale congresgangers werden aange-
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boden,waren goed verzorgd.De P.V .V.wi1hettotstandkom en van de per-

soonlijkegewetensvrijheidbevorderen enzegtdaarmeehetaccent,datnogop
dewelvaartsmaatschappijrust,tewillenverleggennaareenwelzijnsmaatschappij.Dewetgevingiserom doorhetwaarborgen van een ethisch pluralismede
ontwikkelingsgang van de zeden mogelijk te maken.De wetgever za1voornamelijk mssenbeide komen om de vrijheid van derden te beveiligen.De
P.V .V .wenst een Open discussie over ethiek en zeden en beoogt aldus de Participatiedem ocratie te bevorderen.

Aandeordewaren:depersvrijheid,hetrechtop informatieen opprivacy,de
problem en van euthanasie,drugs en homofilie,hetstatuutvan de vrouw m et

o.m.dewijzigingvan hethuwelijksgoederenrecht,heterfrecht,de echtscheiding,de sociale wetgeving,het afschaffen van de sam engevoegde inkom ens
voorde belastingen,dezwangerschapsonderbreking en de anticonceptie.

Overdezezeeruitgebreidemateriekreegmen eenlijvigedocumentatiemapen
resoluties,die eerst in com m issie werden besproken en waarover naderhand
in de plenaire zitting w erd gestemd.D e uitgewerkte teksten kunnen a1s opvallend progressiefworden beschouwd,m aarde discussiekende alle toonaarden.
Opvallend was dat vooral de oudere parlem entairen,zo levensvreem d als de
W etstraatzelf,deconservatievesnaarbespeelden ofdevraagstellingzelfin het

belachelijketrokken!De stemming in de plenaire zitting wasgematigd progressief. De zaal reageerde gunstiger op de resoluties dan de comm issiewer-

kinglietvoorzien.Een aantalnogteveelomstredenpunten werdopzijgelegd
voorverdere studie.
H etcongres sprak zich uitvoor hettoelaten van therapeutische en eugenetische abortus;voor passieve euthanasie,alleen in hetgevalvan <klinische dood'.
Datzijn geen wereldschokkende stellingnam en,er wordt alleen in geform aliseerd watin deprakti
jkinfeitealverworvenis.Devraagnaarruimereliberalisering werd naar verder onderzoek verwezen. W at het druggebruik betreft
kantte het congres zich tegen de repressieve houding van de Belgische wetge-

ver.Door hetvrijgeven van softdrugsmoet een preventief beleid tot stand
kom en: de druggebruiker moet worden behoed voor het isolem ent dat hem

naarhetmilieu van dezwarejongensen demisdaaddrijft.Deresolutieever
homofiliewasdem eestliberalevan hetcongres. Alle discrim inatie moet plaats
m aken voorintegratievan dehom ofiel;dehom ofielerelatiem oeteen bescher-

mend rechtsstatuutkrijgen en homoseksueelcontactmetminderjarigen mag
nietlanger strafrechtelijk worden vervolgd.Verder:de staatsinstellingen en
diensten moeten glazen huizen zijn.Veiligheidsgeheimen zijn deuitzondering
enzelfsdanmoetercontrolezijn dooreen parlementairecommissie.Om een
veelzijdigeperstebevorderenmoeten eroverheidssubsidieskomen,nietviade
partijen,maarrechtstreeksdoorhulp voor het aanschaffen van grondstoffen
en voordeinvesteringvan dedrukkerijen.Deprivacy van hetindividu moet
absoluutwordenbeschermd en hetrechtop vrijemeningsuitinggewaarborgd.
Hethuwelijksgoederenstelselmoet gebaseerd zijn op gelijkberechtiging van
-

m an en vrouw ,consequentdoorgetrokken in hetbeheervan de goederen. H et
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basisregime wordt dan de scheiding van goederen met de gemeenschap van

aanwinsten.De overlevende partnermoetalswerkelijke erfgenaam worden
erkend. De w etgeving op de echtscheiding m oet globaal worden herzien,

rechtsgelijkheid waarborgen en meergaan in de richting van een tdivorceremède', dan, zoals nu,een 'divorce-sanction'; daarom moet de procedure
vereenvoudigd en versoepeld worden.De P.V .V.wileen politiek van seksuele
voorlichting en opvoeding van kleinsaf; er moet ruime inform atie kom en
inzake fam iliale plnnning en anticonceptie.
D epersheeftditVlanmseP.
v .v .-congresoverhetalgem een positiefonthaald;
kwn
m
e
n
enkele negatieve reacties,vooralin H et Volk,
van katholieke zijde
La libre Belgique en H etBelang van Li
mburg.fBepaaldeliberale optieszijn

vanuiteen christelijke levensvisie absoluut en a priorionaanvaardbaar'(J.
Claesin HetVolk,8 mei)en Em .Van Cauwelaertin dezelfde krant:(Erwordeninonslandzoveelhold-upsgepleegd dathethoogtijdwordtdehold-up te
legaliseren.(..)Deeerbied voorhetleven isondeelbaar.(.)Hetisderegel-

rechteterugkeernaardeNazipraktijken.Hitlermoetnietwanhopen,men isal
op wegzijnleerin ereteherstellen...'.

Socialistischevakbond wiIzichduidelljkeropstellen
Op 12en 13meihieldhetABVV zi
jn statutaircongres.Driepunten hebben
vooralde aandachtgetrokken:de inwendige organisatie van hetvakverbond,
hetbedrijfssyndicalismeen hetm inimumloon van 13.000 F.
1. Inwendige organisatie.H etwordtaan algem een-secretaris G eorges D ebun-

netoegeschreven dathijzijn persoonlijkemachtwi1vergroten en daarom een
uitbreiding van het nationaal secretariaat nastreeft. De m achtsverhoudingen

binnen devakbeweging zijn nietzo maareen aangelegenheid van inwendige
keuken.Devakbondspolitiek en bijgevolgvooreen gedeelteook denationale
politiek zijn errechtstreeksvan afhankelijk.
D e Belgische vakbonden hebben allem aal een drievoudige structuur. D e gewestelijkeverbondenorganiseren vooraldedienstverleningdie voor alle werk-

nemersgelijkaardig is:maatschappelijke zekerheid,vorming,juridische diensten,ledenadministratie enz..Meestalbestrijken ze ongeveer een arrondissement.De beroepscentraleszijn nationaalgeorganiseerd en omvatten een of
meerbedrijfstakken.Hun actieterrein isde ondememing,dearbeidsorganisatie,deloonakkoorden,e.d..H etnationalevakverbond groepeertdebeidezuilen

en heeftdusook denationale interprofessionelepolitiek onderzijn bevoegdheid.(Debenamingen liggen in Nederland omgekeerd).Nu isde vakbeweging
oorspronkelijk plaatselijk en perondememing gegroeid.Laterkwam men tot
hetvlak van de gewesten en centralesen pasin een vrijrecentederde fase
kreeg het nationale vakverbondssecretariaat werkelijk betekenis.H et voornaamste m achtscentrum bleef echter de beroepscentrale,m eta1s gevolg datde

nationaleinterprofessionelepolitiek langstiefmoederlijk behandeld bleef.
hee
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sche(hetABVV).Desterkefiguurvan devroegere nationale Acv-voorzitter
GustCoolishiernietvreemd aan,maarhetlijkttoch vooraleen financiële
kwestietezijn.VooreerstheefthetACV één eA ele nationale stakerskas,gespijsd dooreen belangrijk deelvan de maandelijksebijdragen van elk lid.In
het ABVV heeft elke centrale zi
jn eigen kas.Ditverstevigtin hetACV de
m achtvan hetnationaalbestuur datvoor elke staking een toelating m oet geven, terwi
jlin hetABVV de beroepscentrales een veel sterkere autonom ie
behouden inzake hun professionele acties.Een tweede financieelelem entisde

verdeling van de ledenbijdragen.In hetACV isdeze zodanig datbijna alle
gewesten en centrales door het nationale vakverbond gesubsidieerd m oeten
worden.Tenslotte kan opgem erktworden dathetA BVV plotseling een grote

vakbond werd na de eerstewereldoorlog,terwijlhetACV zeerlangzaam en
geleidelijk groeide.Ditbood de christelijke vakbond meer gelegenheid zijn
organisatieaan tepassen aan de inwendige en externe problemen,terwijlin
hetABVV dealoudetradities,m achtsverhoudingenenobjectievenveelsterker
bleven doorspelen.
H et geheelvan die elementenbrengtmeedati
n hetACV demachtvrijsterk
nationaal gebundeld is, dat het nationaal secretariaat stevig is uitgebouwd en
datin alle geledingen de aandachtop de nationale en interprofessionele politiek wordtgetrokken.H etgevolg isdatdesocialeevolutie in deperiode 1958-

1970 destempeldraagtvandechristelijkevakbond.Onderimpulsvan Debunne,sedertdriejaaropvolgervanMajor,ishetABVV zichdaarklaarblijkelijk
bewust van geworden.

Op hetA Bv v-congreswerd zorgvuldig verm eden het probleem te stellen in
functie van interne m achtsverhoudingen.Enkele sterke figuren van de gewes-

ten (Charleroi)en centrales(metaal)verdedigden denoodzaak om denationale
diensten uit te breiden om een betere vertegenwoordiging, studiewerk, vor-

mingeninformatiemogelijktemaken.Bijdeargumentatiewerd flink beroep
gedaan op de noodzaak een instrum ent te creëren dat op Europees vlak een

ro1kan spelen.Opmerkelijk was het argumentdat hetABVV een sterker
nationaal secretariaat m oest hebben om in de interprofessionele acties het
ideologisch verschilm ethetACV scherpertotuiting te doen kom en.H etishet

ABVV datçde speerpuntvan de arbeidersactie is',(cfr.Davister)en niethet
A CV !D e kwestie werd naar een comm issie verwezen.

2.Bedrqjsyndicalisme.In Belgiëzijn arbeidersen bedienden afzonderlijk georganiseerd:dearbeidersin een reekscentralesvolgensdebedrijfstakken,de
bediendenallemaalsameninéén beroepscentrale.Hetiseenuitingvan devrij
scherpe scheiding die er was tussen de beide groepen, m aar die gelukl
tig op
vele terreinen aan het vervagen is.
Voor dearbeiders-beroepencentralcsheefthetfeitdatde bedienden afzonder-

lijk georganiseerd zijn,heelwatnadelen.Devraag naarbedrijfssyndicalisme
(arbeidersenbediendenindezelfdecentraleperbedrijfstak)komtvooraluitde
hoek van de arbeiders-centrales.De bediendenbonden reageren zeker nietenthousiast.Een van hun voornaam ste tegenargum enten is,datm en ditnietaan de
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bedienden kan opdringen tegen hun wi1in.En naar verluidtzouden de m eeste
bedienden er nietveelvoor voelen.D e m entaliteit,de belangstellingspunten en
dewerkorganisatieliggen anders.De syndicalisatiegraad bijde bedienden is

nu alvrijzwak.Een verplichtsamen georganiseerdzijnmetdearbeiderszou
deaansluitingbijdevakbond zekernietverhogen.In ditverband wordtnaar
enkele experimenten in hetABVV verwezen,waarbijdesociali
stischevakbond
arbeiders en bedienden wel sam en organiseerde en de christel
ijke vakbond
niet.HetresultaatwasledenverliesbijhetABVV ten voordelevan debediendencentralevan hetACV.Bovendienvreestmen datin gevalvan bedrijfsyndicalismevelebedienden een afzonderlijksyndicaatbuiten dehuidigevakverbonden zullen oprichten.En ACV en ABVV hebben sam en de pestaan corporatistische vakbonden!

3. Minimumloon.Hetcongressteundeeen resolutiewaarbijeen gewaarborgd
maandloon fdatnietlagerzoumogenzijn dan 13.000 F.'werd geëistvooralle
volwassen werknem ers.D e bedoeling is een netto-m aandloon van 10.000 F.
voor iedereen te waarborgen,zoals ditreeds het gevalis in de openbare dien-

sten.Men schatdat20% van devolwassen werknemers(21j.)ditminimum
nietbereikt.H etprobleem van de mensualisatiewerd aan deze eisverbonden,

d.w.z.dathetloon permaand dientbetaald en gewaarborgd teworden (thans
gewaarborgd weekloon voor de arbeiders,gewaarborgd m aandloon voor be-

dienden).
H etistevens de bedoeling van hetA BVV langs deze weg een grotere loon-

gelijkheid totstand tebrengen.
HetABVV heeftlangetijd deindruk gegeven een zeerstabieleorganisatiete
zijn.Sedert1920schommelthetledenaantalrond de700.000.Dejongstejaren
is hetledentalopnieuw sterk gestegen.In 1971 alleen alwas er een groeivan

50.000.Ook hetABVV steltnu 1.000.000 leden alsobjectiefvoorop.W at
echter vooral opvalt is dat algem een-secretaris D ebunne naar een ideologisch
hardere stellingnnm e toe wil.W aar er totnu toe veelgesproken wordtover de

noodzaakom hetteenheidsfront'teverstevigen,lijkenABVV enACV ervoor
de toekomst m eer op aan te sturen het onderscheid tussen beide te beklem tonen.

A4en kan de vraag stellen ofditpositief ofnegatiefbeoordeeld m oetworden.

Hetzou evidentkrankzinnig zijn wanneerbeide vakbonden elkaaropnieuw
zouden gaan bevechten.M en m ag echter we1 aannem en dat de syndicalisten

voldoendelessenuithunverledenhebbengetrokkenom dittevermijden.Maar
meteen steedsverdergaandeeenheid van ACV en ABVV zijn we ook niet
veelgebaat,wanneerdatgebeurtineenconfuusgeheelzonderduidelijkevisie.
Om grondigemaatschappelijkeveranderingen tekunnen realiseren ishetwellichtbelangrijkerdatelke vakbond zijn altematieven duidelijk formuleerten
zijnideologischeopstellingklaaraflijnt.Een compromistussen zulketegenstellingheeftmeerkansopresultatendan eenvermengingvanwederzijdspragmatism e.
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jForum
Elem entaireeconom ie
van boven en vJa beneden

ging daartoe is het Engelse boek van
Goodwinl. Een andere uitweg is te
trachten een zo afgewogen dosering van
tekst, tekeningen en formules te geven

Oude economieboeken zijn praatboeken. datde lezer- alwordthijdan blootDe economische samenhangen zijn ech- gesteld aan enige wiskunde - toch net
ter helaas zo ingewikkeld dat ze haast de m oed nog nietverliest.Een specimen

nietmeeronderwoordentebrengenzijn. van die categorie ishetzojuistverscheM oderne economieboeken komen daarom nietm eer uitmet een verbale tekst.
W iskundige formules en grafieken moeten de tekst ondersteunen en zelfs grote

nen boek van Hardebolz.Tenslotte kan

men hetnatuurlijk overbodig achten uitwegen in te slaan en consideratie te hebben m et de lezeren wiskunde gebruiken

stukken ervan vervangen.De schrijver zelfs a1s hetnietnodig is.Nentjes3 gekan dan ineens een stuk verder komen. bruiktsomsgriekse lettertjesa1shijiets
De problemen komen nu echter bij de ook zonder bezwaar in gewoon N ederlezerte liggen.Hijmoetdeformulesen landshad kunnen zeggen.
figuren kulm en bevatten en dat is cen
zwak punt. W ie voor brede lagen van

M et bespreken van Goodwins Elemen-

tary EconomicsJrtpzn theHigherStand-

hetpubliek schrijft- endatisdeopzet point ben ik erg laat.Dat komt omdat

van menig auteur van elementaire boek- ik met het boek heb moeten vechten.

jes- heeft hetnietgemakkelijk,want Welvijf maalben ik bijhetbegin belager en ook middelbaar onderwijs ge- gonnen en moesthetdan na enige tijd
ven veelal een onvoldoende mathem ati- weeropgeven.lk ben ernu blijom dat
sche ondergrond. Auteurs moeten dus ik heb doorgezet,want mijn inzichtis
naar uitwegen zoeken. De m eest voor verri
jkt. Ik wil anderzijds niet zo bedehand liggendeuitweg isnatuurlijk de scheiden zijn te veronderstellen dat de
stap terug van een vluchtin de verbale moei
lijkheden die ik bijhetbestuderen
tekst, maar met een niet te dik boek ondervond,uitsluitend te wijten zouden
wordt hetdan een hacheli
jke zaak het zijn aan mijn eigen gebrek aan begaafdvereiste niveau te halen.Een andere uitweg is het speculeren op het visuele inzicht van de lezer door uitgebreid gebruik te maken van tekeningen. Zelfs
met twee-dimensionale figuren kan m en

heid.lk vrees dus datik hetboek ongeschikt moet verklaren voor am ateurs.
Het oordeel berust mede OP de teleurstellende om standigheid dater nogalwat

hinderlijke drukfouten in de tekst zijn
aldushopen toch een behoorlijk peilte blijven zitten. A1s vele anderen past
bereiken zonder terug te hoeven vallen Goodwin een bepaald onderdeelvan de
op wiskundige formules.Een fraaie po- wiskunde (in ditgevalde lineaire alge-

1 R.M .Goodwin,Elementary Economics jrom theSfg/ldrStandpoint,Cambridge University Press,Cambridge,1970,199pp.,f 2,50.
2 N.J.M .Hardebolm.
m .v.D.W oudhuysen,Economische verkenningen 1 en 2,W oltersNoordhoff,Groningen,1971 en 1972,136en 198 pp..

3 A.Nentjes,Deontwikkeling vln deeconomi
schetheorie,W olters-Noordhoff,Groningen,1971,229 pp.,/24,75.

1030

Foruzn

bra) toe op de economie.Hij doetdat naal inkomen, groei en conjunctuur).
echter door uitsluitend de figuren te ge- Vanzelfsprekend zijn er wat aanloopbruiken en,behalve in een summiere ap- slippertjesin de vorm van dnzkfouten,
pendix,niet de daarbijbehorende wis- onduidelijkheden in grafieken e.d.,maar
kundige formules. Een geraffineerde
tecu iek om deze stof open te leggen
voor niet wiskundig geschoolde lezers.
M aar die lezers m oeten dan we1 heel

afgezien daarvan maakt het boek een
zeer verzorgde en goed ovem ogen en
doorgeteste indruk.Hetwoord isnu aan

goed zijn in hetdoorgronden van ingewikkelde figuren.Het lijktmijte gaan
om een select groepje.De behandelde
stof omvat het prijsvormingsproces,de

stem aar nietop de voorgrond tredende
kwaliteiten:die van hetuiteen ruim assortiment selecteren van het boek dat
hun leerlingen de beste kansen geeft.

keuze van produktietecu iek, de beloning van de produktiefactoren, duurzam e goederen, de zogenaanade inzet-uitzetanalyse en de dynamische programmering.De benadenng
' is zeer abstract,
hetgeen de auteur niet belet te komen
tot uitspraken met betrekking tot de

de docenten in een van hun belangrijk-

Waarbijzijdan ook nog moeten trachten hetinfo= atieve en het overredende
elementvan de vele comm erciële bood-

schappen waaraan zij worden blootge-

steld,van elkaar te scheiden.
M isschien niethelem aalterechtwilik in
ditoverzichtvan enkele elementaire ecopraktijk.De moeite die ik zelf bij het nomieboeken ook D e ontwîkkeling van

lezen ondervond heeft mij niet verbit- deeconomischetheorîedoorNentjesbeterd:ikvindheteen vandefijnsteboek- trekken.Zoalsdetitelaangeeftbeschrijft
jes die ik de laatste jaren in handen ditboek in eersteinstantiede geschiedekreeg.

nis van de theorie en niet de theorie

Minderexclusiefvan aardzijn dezojuist zelf.Maardaamaastzijn ereen aantal
verschenen Economische verkenningen beschrijvingen en uitweidingen overmet
van Hardebol.Hier geen uitzicht vanuit name m odem e theoretische standpunten
de ivoren toren,m aar padvinden over oggenomen,zodathetinbegi
nselmogede begaanbare grond.De auteur bereikt li
lk zou zijn hetboek te gebruiken om
dat door ons een zorgvuldig bereid de elementaire leerstof open te leggen.
mengseltje voor te zetten van tekst,te- M en moet dan Khtergeen angsthebben
keningen en formules. Geen van die voor formules,want het boek wordt gepresentatietechnieken behoefde te wor- kenmerktdoor een voor dogm enhistoriden beoefend in een mate die een onbe- sche studies enigszins ongewone m ate
grijpelijk resultaat oplevert. Voor wat van terugvallen op de M4skunde. Soms
betreftde wiskunde wordtoverigenswel doet dat zel
fs wat geforceerd aan.Bij
elementaire kennis van de differentiaal- het beschdj
ven van oudere theorieën,
rekening verondersteld.Hetboekbereikt di
e destijdsin verbalex-vorm waren geeen zeerredelijk niveau.Hetisuitermate formuleerd en ook nu nog in een paar
geschiktvoorvoorbereidend wetenschap- woorden zi
jn uitteleggen,wordtdeonpelijk en zelfsvoorde eerstestadiavan nodige omweg van een wiskundig verge-

wetenschappelijk onderwijs.Een niveau lijkingenstelseltje gekozen.Erger is dat
waarop in N ederland overigens al het het boek een aantal slordigheden bevat
een en anderaan dem arktis2m aarvoor en dat het te summier is gedocumeneen zo goede tekstis er altljd nog wel teerd.Aangezien hetbovendien nauweplaats.Die plaatsismedeverzekerd door lijks aandacht schenktaan Nederlandse
het begeleidende oefenmateriaal in de auteurs,betwi
jfelik of dezeuitgave teVorm Van ZeerVeleVragen Van hetf
m eer- midden van de ruime collectie buiten-

keuze'type (ook gescMktvoor zelfstu- landse werken we1 noodzakelijk was,
die)en voor gebruik in cursussen ook hoewel ik anderzijds gaarne erken dat
diastrips e.d..De behandelde stof omvat heteen aantalzeer instructieve passages
zowel de economie van de h dividuele bevat.De geschiH schrijving omvat besubjecten (consumenten, producenten) halve het oudere werk een aantal zeer

a1shetgrote geheel(theorie van natio- jonge theorieën.Evenals het boek van

1031

Foruzn

Goodwin isdatvan Nentjesuitcollege- datze gefalsificeerd zijn.Deconsequendictaten ontstaan.
tiedaaruitisdathijalleen die hypotheJ.J.M eltzer
sen a1swetenschappelijk wilbeschouwen
waarbij de mogelijkheid bestaat om ze
te falsificeren.Bijdewetvan ArchimeOpereen actueel
des bestaat die mogelijkheid:het zou

Jilosojischprobleem

eens een keer niet OP kunnen gaan.

Hetisnietde bedoeling om hier een oplossing te geven van het probleem dat
nu in hetm iddelpuntstaat van alle filosofische belangstelling.Het is alleen de
bedoeling om te attenderen op het probleem van de geldigheid van algemene

ring heeft een oorzaak'gaatdatnietop,
omdat er niets te controleren is in het
gebied van de eerste oorzaak.

Maarb.v.bijdestellingtiedereverande-

N u iserop gewezen datde consequenties
van het a1s hypothesen beschouwen van
de algemene wetten en ook het fundawetten.Deze algemene wetten zijn in- m ent van de leer van Popper, heel ver
derdaad ook voor ons dagelijks leven gaan. Een hypothese is, a1s gesteld,
van grootbelang.Niet alleen onze hele nooitzekermaarhooguitwaarschijnlijk.
techniek berustop een toepassing van Nu kan men bi
jdewaarschijnlijkheidsde algemenewetten van de natuurweten- berekening van twee uitersten uitgaan.
schappen,maar ook in hetdagelijksle- Er is absolute zekerheid dat een uit-

ven houden wijervoortdurend rekening spraak waar is,dus bij een tautologie
mee.W ijnemen aan data1swe ietslos- b.v.is de uitspraak <een kat is een kat'
laten,hetza1vallen,ofdatiets dooreen al
tijd waar. Deze waarschijnlijkheidsstoot kan omtuimelen en we nemen

voortdurend aan dat bepaalde dingen
sterkgenoegzijnom onsgewichtte houden,enzovoort, enzovoort.
Nu staathetalsindsHume (1711-1776)
vast dat deze algemene wetten van de

waarde noem en we 1.Hetandere uiterste is de uitspraak die zeker onwaar is,
dus de contradictie, b.v. de uitspraak
dA11e katten hebben staarten en eriseen

kat zonder staart'.Deze waarschijnlijkheidswaarde noemen we 0.Alle andere

natuurwetenschappen niet te bewijzen waarschijnlijkheidsqvaarden moeten we
zijn.A1swedewetvan Archimedesa1s dusm etbehulp van breuken uitdrukken.
voorbeeld nemen: <altijd,d.w.z.in een Om dit nog duidelijker te naaken, nog
oneindig aantalgevallen,za1 a1s ik een een voorbeeld. A1s ik een ball
etje laat
voom erp in een vloeistof onderdompel vallen pa1 boven een ve1 papier,dan is
deopwaartsedruk gelijk zijnaanhetge- de kans dat het er op valt 1 op 1.D eel
wicht van de verplaatste vloeistof'
ik het in twee gelijke delen en laat ik

dan za1ikom dittebewijzen een onein- hetballetje1osboven hetmidden dan is

dig aantal keren een voorwerp in een
vloeistof moeten dompelen en dat kan
niet.De verificatievan de regelsmetbehulp waarvan we de samenhangen in

de kans 1 op 2 dat het in een bepaald
van te voren aangeWezen vak valt.Ver-

deelik hetveldoorloodrechtelijnen-111
A,
dagnelij
ske
devak
kake
nsnda
et
nhe
no
teba
nalli
e
ktjeein vak
vier

onze samenleving begrijpen,is dus niet
mogelijk.Datisdeste ergeromdatwij A valt 1 op 4.Dathettwee keer achter

de dingen in wean alleen in een snmen- elkaar op vak A valtheefteen kansvan
hang en nooit op zich zelf kunnen be- 1 op 16 en dathet drie keer gebeurt al
grijpen. Men kan hooguit zeggen dat van een kwart tot de macht drie. Dat
dezealgemenewetten hoogstwaarschijn- het een oneindig aantal keren gebeurt

lijkzijn.

heeft een waarschijnlijkheid van een

In dezeredenering zegtmen dan datdus kwart tot de m acht oneindig en dat is

eigenlijk deze wetten niet anders zijn gelijk aan 0.

dan hypothesen: veronderstellingen die En dat is nu precies het geval in deze
nietbewezen zi
jn.Hetisnu vooralPop- ojvatting metde algemenewetten.Het
per geweestdie stel
de datwijde hypothesen a1s waar moeten beschouwen tot-

zlln hypothesen,dushun waarschijnlijkheid ligt bij iedere proef onder de 1,
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vormt dus een breuk. Iedere breuk 1evertverheven tot de m achtoneindig het
produkt 0. Dat wi1 dus zeggen dat de
waarheid van een algemene wet even
groot is a1sdie van een contradictie.En
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zijn gekletsenige redelijke grond was.
W ordtb,œn stelling die door een marsoloog zorgvuldig is opgesteld,gefalsificeerd,dan komtde vraag:is ereen fout

!emaaktin deberekening,had destel-

datisvoordepraktijk onaanvaardbaar. llng andersmoeten luiden,b.v.:er kunDe foutvan de redenering kan op ver- nen op M ars blauwe korstm ossen voorschillendeplaatsen Ztten.
komen,en in het kort:welke onderzoe-

Ten eerstemoeten wijuiterstvoorzichtig ken moeten wijdoen,willen wijin de
zijn met alle redeneringen waarin de toekomst deze fouten voorkom en? De
term <oneindig'voorkomt. Het is sterk falsificatie is van wetenschappelijk bede vraag of dit woord we1 betrekking

lang.

heeftop enigbegrip in dewerkelijkheid. Zou echter c, de wet van Archimedes,
W e kunnen er in ieder gevalniets m ee worden gefal
sificeerd, doordat bijvoorbegrijpen,zolang wijZnnen a1s tonein- beeld de opwaartse druk tijdens een
dig min één is oneindig'a1swaar blij- proefaan boord van een ruim te-vaartuig
ven aannem en. Zol
ang wij niet weten anders was, dan zou dat van invloed
watmetdeze term begrepen wordt,doen kunnen zi
jn op debouw van instrumenwe er verstandig aan ioneindig' te be- ten voor de rui
mtevaart.Bijandere geschouwen a1seen hulpterm,diewaarhij vallen van falsificaties van algemene
opduikt, uit de redenering geëlimineerd
m oet worden, evenals de term iniets'.
Die eliminatie za1men vaak kunnen bereiken door in plaats van Soneindig'te
stellen <een onbekend grootaantal'.Stelt

men dan buitendien de waarschijnlijkheid bijde testop de algemene wetten
niet op 1 m aar we1op grenzend aan 1,

dan is erjeen reden meerhun waarschijnlijkheldop 0 testellen.

wetten is ditpraktische belang nog veel

duidelijker. Zolang men nog geloofde

datalle m etalen oplosten in zuur,moest
m en oppassen nietmetgouden voorwerpen in de buurt van zuren te komen.
Toen raen wist dat de regel niet gold
voor edele metalen, was dat niet meer
nodig. Ook na een falsificatie van de
wetvan Archim edesza1men schepen op
dezelfde wi
jze blijven bouwen, maar
drijvertjesvoor instrumenten aan boord
van ruim tevaartuigen zal men anders
construeren.De falsificatie ishierdeuitzondering die de regelbevestigt,dat wil
zeggen steviger maakt, dat wi1 zeggen
technisch beter hanteerbaarm aakt.

Er doet Zch op dit gebied echter nog
een andere moei
lijkheid voor.In ieder
geval dat een algem ene wet wordt toegepast, moet m en onderzoeken of de
wetin dit geval wordt gefalsificeerd of
niet.Datonderzoek doetmen,zoals alle
sificatiesjeeltin delaatstetwee
onderzoeken,door hettoepassen van al- Defal
evallen eenro1m demenselijkewerkegem ene wetten.H oe kan men nu vast- g
stellen wat er gefalsificeerd wordt: de lijkheid, waarvan de algemene regels
onderzochte regelof de onderzoekregel? deeluitmaken.Dealgemenewetten zijn
nselijke instrumenten om de om ons
Ten tweede gebruiken Popper en zijn me
heen staande natuur te bem eesteren.Zoaanhangers de term hypothese voor een
siederinstrumentzi
jn zevanhundoel
aantaluitspraken die praktisch van zeer a1
a
f
ha
nk
e
l
i
j
k
i
n
z
ov
e
r
r
e
eder instruverschillende aard zijn en waarbij ook ment de vorm heeft diedaztoigo
ed mogede falsificatie verscMllend werkt.
l
i
j
k
a
an
he
t
d
oe
l
be
a
n
t
wo
or
dt
.
n ernNemen wijde vol
gende voorbeelden: stige moeilijkheid blijfthier ecEe
ht
e
r dat
a)Dewereld vergaatop 3 februad 1973 wijbuiten diealgemene wetten om geen
des middags om 3 uur GM T.
ervaring kunnen opdoen m et de samen-

b)Erzijn blauwekorstmossen op Mars. hangen in de werkelijkheid,zodat het
c)Dewetvan Archimedes.
W ordt a gefalsificeerd doordat ik om 4 niet mogelijk is een oordeel te geven
er de efficiëntie van deze instrum enuur op die dag een borrel drink, dan ov
ten.
weetik alleen maar dater weer iemand
heeft zitten kletsen zonder dat er voor C.J.Boschheurne
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Heel het werk is getekend door de
De toekomstpJa dem onniken voo
rlopigheid van de woestijnbewoner,

met de gelovige onzekerheid die zijn

N aar aanleiding van de honderdste ver- tochtkenm erkt,en niet door de <stabilijaardag van destichtingvan deberoem- teit'van het traditionele m onnikendom .

de Belgische benedictijnenabdij M ared- Elk hoofdstuk (een elders reeds gepusouswordtonder impuls van abtOlivier bliceerd artikelof een nieuwe bijdrage)
du Roy (39) veelmeer geïnvesteerd in isverrijktdoorde dialoog metde mensbezinning en heroriëntering dan in wetenschapm n en de moderne theologrootscheeps vieren en feesten, gebrui- gie.Hetjeheelresult
eertin eenradicale
kelijk bijzulke gelegenheden.
auto-kritlek.

Van 2 tot4 juniwerd in de abdij een De dreligieuze'- datwi1nietaltijdzeg-

internationaal colloquium gehouden
over de toekomst van het religieuze 1even, waarbij de aandacht vooral ging
naar de 'mutatie van traditionele religieuze communitdten in overtuigings-gemeenschappen (communautés de conviction) op basis van een evangelisch
ontwerp,en naar de strategie voor een

gen de f
gelovige' opvattingen over
het monnikenwezen worden meedogenloos gedemythologiseerd.Alles watm et

nietstriktevangelisch anders-zijn temaken heeft, n1. het wereldvluchtende en
aliënerende karakter van het monniken-

leven,wordta1s niet-verloste werkelijkheid blootgelegd.Een van heelveelver-

dergelijk ontwerp'.M etgrote onbevan- groeiingen bevrijd monnikenbestaan is
genheid werd een beroep gedaan op nodig,doch de weg is nog niet gevonsociologen en psychologen,nietom het den en za1 enkel in gedudde, nieuwe
eigen m onniken-charisma te vervangen, ontwerpen een aanzet vinden - doch

maarom heteigentijdste helpen uitzui- tevens in grote bescheidenheid (een reveren.Van 12 tot 14 oktoberwordt een den waarom du Roy bi
jvoorbeeld de

tweede, Mstorisch colloquium gehouden propaganda rond Boquen betreurt,waar
over d
de m onastieke vernieuwing in de het experi
mentele zoeken de tijd niet
19e eeuw en de stichting van M ared- kri
jgtom solide te groeien).
SOUS .

A1s grondlijnen van du Roy's zoeken

Ze
kre
it
eek:
enlfge
sit
lljke
verantwoordelijkheidsgevoel zie ik o.m. het volgende.De wereldna-

vrijheid komen ook tot bijheid van demonniken methun inzet
in hetprofane leven (en dus scheiding
abtdu Roy deervaringenvan zijnmon- van werk-en leefmilieu)iseen absolute
uiting in een volumineus werk waarin

nikengemeenschap en eigen inzichten voorwaarde voor de significantie en de
verzameldel. Het boek bevat o.i. de authenti
citeit van hun christelijk leven;
m eest diepgaande bezinning op hetmo- anders verplicht men hen 'natuurreserva-

nastiekeleven in overgangstijd waarover ten voorde homo religiosus'(p.362)te
het westers christendom beschikt.
blijven, daarbij nog vergetend dat de

In tegenstellinj totde geschriften van <homo religiosus'niet automatisch chris-

de bekende clsterciënser Bernard Bes- telijk is.Hetmonastieke leven staat in
retzvan de gemeenschap Boquen (Bre- dienst van de monniken en nietomgo
tagne)zijn de opvattingen van du Roy keerd. Het monnikenleven moet heleniet gegroeid uit de onbelaste ervarin- maal gedeklerikaliseerd worden en m ag
gen van een heel kleine gemeenschap, niet m eer losstaan van de gelovige bam aar uit het moeizame tasten van een sis-gemeenschappen, m oet integendeel
imponerendeinstelling,een klassiekeab- i
n zulke basisgemeenschappen zijn eigen
dij-vesting. Het gaat hier immers om charisma beleven. De drie geloften en
<une expérience de réforme institutionel- het gebedsleven vragen een grondige
1e' een ervaringsexperimentvan însdtu- herinterpretatie. Het monnikenleven
tionele hervo= ing.
moet vooral bevrijd worden van het

1Olivierdu Roy,M oines auiourd'hui- une expérience de rl/or-e institutionelle, Ed.
E
pi,Paris,1972,403 pp-,402BF..
2 Zie o.m.Bernard Besret,Libération de l'Homme, Desclée de Brouwer,1969.
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platoons dualisme dat de meeste chris- d'en instaurer le règne par des gestes

telijke religieuzen blijfttekenen,in tœ anticipateurs'.Zo ishijhetcomplement
genstelling met de grote stichters (Pa- van de politicus, die :homme du possichomius, Basilius, Benedicms), die de ble'is. Tot dat profetische nomadengeeenheid van de twee geboden - God loofisdehelechristelijke gem eenschap
en de naaste - nooitloslieten.
geroepen: de m onnik is de christen die
Olivier du Roy is er Zch van bewust de genaeenschap daarvoor wakker naoet
dat het westerse m onastieke bestaan houden, zonder echter een tplaatsverweerbij een van die centrale keerpun- vanger'te worden of een fspecialist' in
ten gekomen is die de kerkgeschiedenis of naast de gemeenschap.
enkele keren heeft gekend, zoals de Hier raakt du Roy wellicht de wortel
overgang van de woestijnvaders naar van de hele kerkmutatie van vandaag:
Basilius bijvoorbeeld.Op het ogenblik het einde van de christenheid brengt
dat de secularisatie voor de eerste maal met zich m ee het einde van vele nade hele westerse beschaving doordringt: drukkeli
jk gespedaliseerde christelijke
dat de ti
jd van de christenheid voorbil corpsen. Armoedebelevingz apostolische
is en het onderscheid tussen religie en inzet, gebedsleven, solidarlteit m et achgeloof fundamenteel wordt voor elke tergebleven groepen worden niet m eer
theologische,sociologischeen psycholo- toegespeeld naar experts ad hoc. De
gische benadering van de chnstelijke christengem eenschap leeftin de diaspowerkelijkheid,lijkt het monastieke be- ra en * 1nu zelf hiervan de onmiddel-

staan bij een radir>nluitdagende twee- lijke en nietmeerdooranderen ve= idsprong tezijn gekomen.De oude Pieter delde beleving op Zch nemen.W ellicht
van der M eer de W alcheren had dit ligt de toekom stvan hetmonastieke be-

reeds scherp voorvoeld in zijn laatste staan daarom nietmeerin abdijen in de
geschriften. De jonge Olivier du Roy afgelegen namur,maar in de christelijbeseft ook dat er voor de monniken
geen toekomst meer is zonder een

ke basis-gemœ nschappen in de stad,
niet meer in de verre afgeslotenheid,

d
schleifung der Bastionen'(H.Ursvon maar in de nabije kwetsbaarheid.En
Balthasar) en dat de weg naar het dan za1 het profetisch karakter ervan
Brandende Braambos loopt over een weergest
altekrijgen midden in de Stad
eretourà lafoinomade'(p.339),een te- van de hlens, kn ralnnen en vrouwen,
rugkeer naar het 'nomadengeloof'. Dat ongehuwden of gehuwden, zoals vôôr

<ontmantelen van de vestingen'pasthij het Constantijnse tijdperk en vôôr de
woestijnvaders4.

toe OP de heelgewone dingen van het

m onnikenleven: de vreugde, het beslisSen, het leiding geven, de trouw, het
kleed, het maal, de goederengem œnschap, enz.. De terugkeer tot het enomaden-geloof' vraagt van de m onnik

J.K erkhofs

Guyana weerfa hetnîeuws

(of de moniales van morgen, dat hij
eerstechtmenstrachtte worden en een Een ti
jd lang is het Nstig gebleven in
gewoon christen, om dâârin het abso- hetvoormal
ige Brits Guyana.De ;jd
lute karakter van zijn Godsliefde en toen de tandads CheddiJagan,de comzijn liefde totde naaste gestalte te ge- munistische leider van de Hindustani,
ven.Hetm onastieke bestaan wordt dan van het land œn tweede Cuba dreigde
niet meer gedefinieerd door de contem- te maken,is voorbij.De burgeroorlog,
platie, maar door het profetism e: <Le derassenstri
jd,diehijdreigdete ontko
prophète,homme de conviction,a pour t
enen tussen zijn oostersevolgelingen en
tâche d'affi= er l'absolu des valeuD et de negerbevolking,di
e zijn aartsviland
3 Du Roy spreektnergens over monialen.
4 Zi
eehi
eréove
voedg
lard o.p., La communauté reli
Re
vu
Th
olor
giqui
uet,
meienJ.jMun.iR.
19Ti
72l.
gieuse, in Nouvelle
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ForbesBurnham voljde,lijktbezworen

seling van goederen ter waarde van 15

OP heden wistte behouden.Burnham en Jagan zitten elkaar n0g steeds
in de haren,maar houden zich aan de
regels van hetparlementaire spel,waarin zij elkaar wederkedg a1s <geachte
vriend'betitelen.En in dat parlementaire spelin zo'n piepklein landjea1sGuyana Zt geen brood voor de wereldpers.
Guyana bleefuithetnieuws.Goed voor
Guyana.
Nu echterkomt heteensklaps weer wé1
in het nieuws. Langs een heel andere
Weg.Langsde oude zi
jdeweg naarCM-

twee textielfabrieken en Guyyana zal
daar aluminiumerts,timm erhout en mo-

na.

leiband van de Verenigde Staten loopt

sedert deze laatste b1j de verkiezingen miljoen dollar (50 miljoen gulden).Chiv
aj
ntot
1964 een naeerderheid verwi
h1
erf,die na za1 beginnen m et de leverantie van
gelijk suikervoorin deplaatsleveren.
Economisch was dit voor Burnham een
i
ntec
ro
es
saur
nt
st
tr
ei
l
na mhoetde grote
nc
revo
ntor
ies
j.
dChi
tegen et W esten

nog beginnen en zetdie strijd in metzo
soepelmogelijkeleverings-en betalingsvoorwaarden. Ten profijte van wie er
heteerstbijis.M aar ook politiek ziet
Burnham brood in deze overeenkomst.
Oppositieleider Jagan probeertsteedste-

gen hem aan te voeren dat hijaan de

Er zitten namelijk nogal wat Chinezen en Guyana door de C.I.A .laat regeren
in Guyana.
en datzijn zwareverdachtmakingen,
Aanvankelijk kwamen deze evenals in diein ditgedeeltevan dewereldm aaral
hetbelendende Suriname naar deze Brit- te grif worden geloofd.Niet zonder rese kolonie a1s contractarbeiders net a1s den overigens. De Am erikanen hebben
de Hindustanen en Javanen.Zij waren hetervaak genoeg naargem aakt.Burnechteruitander houtgesneden en werk- ham zelf had zich overigens ook niet
ten zich al heel gauw op tot kleine ne- viesgetoond van Am erikaanse hulp.Per
ringdoenden, restauranthouders, wasba- hoofd van de bevolking kreeg Guyana
zen en zo meer.Steeds meer landgeno- onder zij
n bewind meer Amerikaanse
ten voegden Zch in ditsoort werkzaam- hulp dan eni
g ander land van Latijnsheden bijhen en evenalsin anderelan- Amerika. Allemaal uit angst voor een
den van Latijns-Amerika en in andere tweede Cuba onder Jagan, die trouw

streken van dewereld vormden zijgelei- aan de hand looptvan zijn vrouw en
delijk een kolonie op Zch.In Gyana de van hloskou.Burnhana heeft Jagan nu
grootstevan hethele Caraibischegebied. de grond onder de voeten weggehaald.
Van de 720.
000 inwoners van Guyana Daarmeeheefthi
j,zoalsIrwin Goodwin
zijn er 50.
000 Chinezen. De President in de Herald Tribune opm erkte, hoog
van Guyana,Frank Chung,is een Chi- spel gespeeld.Juist op het mom ent dat
nees van origine.
N ixon zelf handelsbetrekkingen met
CMna zelf kent deze situatie uiteraard China gaat aanm oedigen, kan hi
jGuyook en heeftwaarschijnlijk in verband ana nietin de kou laten staan omdathet
daarmee Guyana uitgekozen als œ n op- prœ ies hetzelfde doet. Burnham is een

stapje voorzijn economische penetratie man diezijn eigen spelspeelt.Hoog spel
in Latijns-Amerika. De Regering van tegenover de Verenigde Staten.Datwel.
M ao heeft Guyana nu een handelsver- M aar ook diplom atiek knap.
drag aangeboden,dat voor de eerstkomendevijfjaren voorzietin een uitwis- H .H.

Boekbespreking

Binnengekom en boeken,aan hetbegin yan iedere

rubriek ver-el; worden besproken naarmogel#kheid

SOCIALE WETENSCHAPPEN

Een verzsmeling van artikelen,meestalvertaald uit hetFrans of ltaliaans, die in de
geestvan M arcuse willen onthullen op welkegebieden ermanipulatie plaatsvindt?met

name van intellectuelen.Hetbelanrrijkste
Buytendqk,Prol.Dr.F.J.J.: e.a.- Agressieen Geweld.- (Geestehjkevolksgezondheid) Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1972,43 pp.,/2,
75.
Desmond,Cosmas- Hetajgedankte volk.
(Anthos boeken) In den Toren,Baarn,
1972,272 pp.,/14,50,BF.240,
-.

artikel behandelt de groot-kapitalistische
stichtingen zoalsde Ford- en de Rockefeller-foundation. Er wordt in dat verband

ookeen Nederlandsegenoemd,namelijkde
Stichting Nederlandse Organisatie Voor1n-

ternationale Bijstand.Hetartikelsignaleert

deze stichtingen a1s middelen van msnipuHayter,Teresa - Hetimperialisme van de latie.In een anderartikelwordtdeverhouontwikkelingshulp.- Spectrum,Utrecht / ding tussen hetberoep en demogelijkheid
van politieke actie op een nogalpessimistiAntwerpen,1972,158 pp.
r/12,50.
Illich,fvJ?;- Une socie
'té sans école.schewijzegeanalyseerd.Detweelaatsteartikelen tenderen dan in de richting dathet
Ed.Du Seuil,Paris,1972,191 pp..
Kaag-van der Poel,M .M .- Rapporten intellectueleverzetnutteloos en slap is,wat
en burgers.De ontwikkeling van Zuid-W est dan totgevolgzou hebben datde strijd met
Nederland. - Katernen 2000, W olters- de wapens overslaatnaar de grote steden,
Noordhoff, Groningen, 1972/2, 35 pp., zonder datde intellectuelen daar nog aandeel aan hebben.
/2,50.
Bierman,M arten - Op weg naardeberm- C.J.Boschheurne
beschaving. - Katernen 2000, W oltersNoordhoff, Groningen, 1972/3, 22 pp.,

/2,50.
Savelkouls,Drs.M .< .J.C.- De Scandinavische Wereld. - Romen & Zonen,

Roermond,1972,189 pp.,/ 14,90.

Thiadens,Dr.A.J.S.en M .J.Smulders- Consum entenbeleid
Aghina - De verpleegkundige die ons toe- Centrum voor Staatkundige Vorming,Den
komt.- Van Loghum Slaterus,Deventer, Haag,1971,52 pp.,/2,90.

1971,146 pp-,/6,
90.

Een studie van de mogelijkheden van de

pen,1972,155 pp.,/12,50.

Eertijdswerdconsumptiegezien a1smoeiteloze resultante van koopkrachtige vraag afhankelijkvanvoorkeureneninkomsten-

Vi
sscher, Dr.H. A.- Het Nederlandse consument om invloed uit te oefenen op
Landschap.- Spectrum,Utrecht/Antwer- activiteiten die hem (haar) direct raken.

en aanbod.Hetis niet meer zo simpelen
daarom zag de overheid zich genoodzaakt
een aantal voorschriften uit te vaardigen.
WollgangDressem,Hrsg.
Bovendien ontstonden een aantalconsum enlntellektuelle:Konterrevolutionare
tenorganisaties.
oderProleten?
Hetrapport bespreektde institutionele as(Socialistisches Jahrbuch 3),Klaus W agen- pecten van hetoverheidsbeleid.H et beleid
bach,Berlin,1971,197 pp.,DM .8,50.
isenerzijdsgerichtop een bevorderingvan
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steviging van de prestatiemoraal,zowel in

zijds op het beperken van machtsverhou- de produktie a1s in de opvoedingssector;
dingen.Er wordt een aantalaanbevelingen
gedaan tot verbetering van het beleid. In
kort bestek wordt een interessante uiteenzetting van de problematiek gegeven.Een

een streven naar meer emancipatie van de
vrouw op é1n gebied, die haar verslaving
op een ander gebied nog zou versterken,

enz.
).M aar misschien is mijn lectuur van
aantal puntjes miste ik nog.De destijds deze reeks korte journalistieke stukjes te
doorZijlstrain zi
jn rapportovermededin- radicaal; misschien hadden de auteurs

gingspolitiek in de EEG belichte instrumen- slechts de bedoeling een taboe metprettig
talisering met behulp van de overheidsbe- en handig feitenmateriaal te doorbreken.

dri
jven wordtnietgenoemd.Erwordtgewezen op juridischelacunes,maarnietgesproken van de mogelijkheid individuele
consumenten bi
j hetvoeren van moeilijke
processen bijte staan.Bijhet analyseren

Eventjesnlaar.In dezedoorbraak Egtechternaarmijn meningreedshetgevaarvoor
een nieuwe en even strakke institutionalise-

ring.Hetbewijsdatde problematiek verkeerd - datis:ondidactisch - werd aan-

van de qebreken van het Europese land- ge?akt.

bouwbelmd wordtwe1gereptvan deprijs- ErlcDeKuyper
stabiliteit maar niet van de prijshoogte.
Niettemin een nuttig geschrift.In hetweekblad Economisch-statistische Berichten
oogstte het naast 1of ook de kwalificatie
fstudeerknmerrapport',omdat hetde totale

E.J.M ishan

hoogte van de consumytie in onze maat- D e welvaartwordtduur betaald
schappijnietterdiscusslehad gesteld.Een
we1erg gezochtargumentom de KVP een
veronachtzamen van de milieuproblematiek

tekunnen aanwrilven.
J.J.M eltzer

JacVroemen en GreetBuchner

Kindercrèches
NVSH,Alpha Boek,Den Haag,1971,

126 pp.,/10,90.

Vertaling van The Costs 0/ Economic

Growth, London, 19682, Aula, Spectrum,

Utrecht/Antwerpen,1971,231 pp.,/6,- ,

BF.98.
De vertaler,die overigens!oed werk deed,
had de titelvan ditboek mlsschien nog iets
zuiverder kunnen noemen fdewelvaartsstilging' of liever nog fde groei' wordt duur
betaald.W antMishan steltnadrukkeWkdat
in achter ons liggende dagen groeivan de
economie dringend geboden was om een
aanvaardbaarlevenspeilte bereiken.M leen

zi
jn op dit moment verdere economische

<In de Nederlandse sameMeving rusten er groei en verdere stijging van de welvaart
nogaltijd zwaretaboesop hettoevertrou- erg kostbaaren zelfste kostbaar.Erisminwen van kinderen tussen 0 en 4 jaar aan der behoefte aan dan vroeger en bovendien
crèches'schreef H erm an M ilikowskiin D e heeftdegroeizeerongunstige nevenwerkin-

Nieuwe Linie (16/12/71).Het boekje over gen.Demissievan Mishan lijktteslagen.
kindercrèches dat is opgesteld door twee
N/euwe-zfnfe-redacteuren is getekend door

De milieuverontreiniging waarvoor M ishan
ixl 1967 OP eloquente Wi
J-ze de aandacht

dezementaliteit.Hetis erg duideli
jk vanuit vroeg in dit boek,lijkt zoetlesaan brede
een pro-crèche-mentaliteit geschreven, en lagen van de bevolking te gaan verontrusmistbi
jgevolg de naar mijn mening nood- ten.Nu isM ishan niet de enige econoom
zakeli
jkenuanceringen.Het(onbewust)ide- die alvroeg een vraagteken zette bij de

aliseren neemtsomsongewild komischevor- ongebreidelde expansie.M et name de gemen aan: zo bv.het pleiten voor manne- dachten van Galbraith gingen mede in de-

lijkekinderverzorgers(p.115).Zulkenaïvi- zelfderichting.Hoewelzijanderzijdsgrote
teiten duiden op een (m.i.gevaarli
jke)ver- verschillen met die van M ishan vertonen.
enging van de onderzochte gebieden.Het Volgens Mishan heeft het geen zin zich
fenomeen van dekindercrèchewordtschets- blind te staren op statistieken die slechts
m atig losgenlaakt Van heel wat andere het produktievolume te zien geven en geen
maatschappelijkecomponenten (van econo- rekenlng houden metde offers die hetvolk
mische, culturele,seksuele aard,enz.).De brengtonder meer in de vorm van milieuauteurs schijnen niet heelgoed te weten verslechten'ng,een zaak overigensdiezoveel
waarvoor ze in feite pleiten;dathun plei- moeilijkerstatistisch isvastte leggen.Een
dooivoor klndercrèches gevolgen zou klln- verdienste van ditboek ls dathetveelaannen hebben die ze helemaalnietverwacht dacht schenkt aan internationale aspecten,

hadden.(lk denk bv.aan een indirecte ver- dienatuurlijk ook voorlanden a1sBelgië en
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Nederlandbuitengewoonbelangrijkzijn.Hi
j Deeerste pagina's geven delezereen schets
waarschuwter ons voor de slaafte worden van het ruimtelijk kader waarbinnen de
van onze betalingsbalans. Om die reden schrijvers hun tekst geplaatst wensen te
jving van de
staathi
jvrijewisselkoersen voor.Alsmaar zien,gevolgd dooreen beschri
meerexporteren om aldussterkertegroeien

invloed van deW esterse penetratie.Dedes-

achthijgeen aantrekkelilkezaak.Latenwij integratie van de locale maatschappeWke
de aanpassing lieverzoeken in een vermin- structuur a1s gevolg van die W esterse inderde neiging tot importeren. De eigen vloed wordt we1 wat oppervlakkig behanlandbouwproduktie dientuitgebreid.Verdet deld en de lnhoud van deze pagina'sisbo-

jdiggerichtop deontwikmoesten wijmaareenswatminderFranse vendienwateenzi
wijn drinken,minder buitenlandse effecten keling in India.De kracht van deze inleikopen en minder verrereizenmaken.Honk- ding (trouwensvan hetgeheleboek)ligtin
vastheid maakt ook mlnder benzinedampen devaak voortreffelijke generalisaties,maar
1os en geeftmlndervliegtuiggeraas.M ishan

datbetekent ook datmen van mening kan

is Engelsman.HiJ zou een goede lastige verschillen over de mate waarin bepaalde
Amsterdammer of lastige Zwanenburger verschijnselen meerofminderoppervlakkig
zijn.MaarhijisMeteen man van leuzen zijnbehandeld.Persoonlijkhaddenweinde
alleen.Hijzorgtvoor een gedegen theore- proloog nog we1watmeeraandachtbesteed
tischeonderbouw.Zijn boek vraagtvan de willen zien aan hetconflictRusland -China
lezer weliswaar geen voorkennis,maar we1 en de strategisch-economische gevolgen
concentratie.
daarvan.
J.J.Meltzer
Na de proloog volgen 7 regionale hoofd-

stukken (South-westAsia and Egypt;India

<.G.East,0.H.K.Spate and

CharlesA.Fisher,(ed.
)
The changing map 0/Asî
a,
# politicalgeography

and Pakistan; n e Sino-lndia M arshlands;
South-east Asia; n e people's republic of
China; n e maritlme fringe of East Asia:
Japan, Korea and Taiwan; Asiatic USSR

andtheM ongolian People'sRepublic).Het
geheel wordt afgesloten met een epiloog

(n e unity ofAsia).Hetisondoenlijk in

ditbestek hoofdstuk voorhoofdstuk de reFifth edition,rev.and res.,M ethuen,Lon- vue te laten passeren. W e beperken ons
daarom toteen aantalhoofdstukken.
don,1971,678 pp-,f 5,75.
Gedurende de twintig jaren jaren die zi
ln Hethoofdsmk (3)overhetChinees-lndische

verstreken sindshetverschi
jnen van de eer- grensconflictisvan voortreffelijkekwaliteit.

stedrukvan ditboek,iserveelin Ayiëver- De analysevan de ontwikkeling in hettoenjk,
anderd.Vandaardatde redacteuren van dit malige Nederlands-lndië is zeer behoorli
werk het noodzakeli
jk achtten een radicale maarwe hadden in hetzelfde hoofdstuk (4)
herziening van de oorspronkeli
jke tekst over Zuidoost Azië een we1watgrondiger
door te voeren.De gedeelten over China, en kritischer behandeling van het VietnaJaqan, het Midden-oosten en Zuidoost- naese probleenlve- acht.Deauteur(Char-

Azlë zi
ln geheel vernieuwd, terwijl boven- 1esA.Fisher)komthiertoch niethelemaal
dien een extra hoofdstuk isingelastom de
grensproblemen tussen India en China nader te belichten.
In deverschillendehoofdstukken worden de
voorhet verstaan van de politieke situatie
relevante geografische factoren behandeld,

1
osvan dewatsterieleEnjels-Amerikaanse
visie op dit vraagstuk. M lchael Freeberne
(hoofdstuk 5)startmeteen kortdoch goed

historisch overzichtvan de Chinese ontwik-

kelingindeJaren1850-1950.Zijnbi
jdraje
waarbijmenin hetalgemeen kanstellen dat aal-economische ontwikkelinj na 1949
is uitvoerig gedocumenteerd.Van de socl-

deauteurserin geslaagd zijn een rake ty- wordt een goede samenvattlng gegeven,
pering te geven van de voornaamste ken- waarbijFreeberne we1watsceptisch staat
o.v.de behaalde resultaten.<Itseemsthat
merken en problemen van de Aziatische t.
wereld.Of hetdaarmee ookzzoals de on- the Chinese have not yet discovered any
dertitel aangeeft, een politlek-geografisch magic formulae forrapid economic growth.
werkgewordenis,wagen wetebetwijfelen. Despite the brave slogans the overall perVan grote delen van dit boek moet toch formance has been erratic and subfusc in
im mers gesteld worden, dat niet de rulm te- character'(p.406).Deze conclusie doetgeen
lijk-structurerende werking van het politie- recht wedervaren aan de reeds in zich opke handelen centraal staat, m aar veeleer merkelijke prestatie van de regering te Peeen economisch-geografische descriptie van kinggedurendenu almeerdan20jaren aan
de grote regio'svan Azië.
een snelgroeiendebevolkingweliswaargeen
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overvloedige maar toch een voldoende bestaansbasiste bieden.Helaas vormt de behandeling van de Culturele Revolutie teveel
een aaneenschakeling van citaten uit een
grote verscheidenheid van bronnen,zonder
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punt.De deigenheid'wordtgezochten desnoods opgefokt,gebruikt a1s exclusief argument, in plaats van er de tactische en
strategische doorbrekings- en verruimings-

mogeli
jkheden van aan te tonen. Deze
dat Freeberne tot duidelijke conclusies strakheid,deze verenginl,dezebewustworkomt. Interessant is overigens de kaart dingvia een verabsoluterlng van hetanderswaarop de fasering in de oprichting van de zijnisnatuurlijk helemaalgetekenddoorde
revolutionaire comité's alsmede de haarden Amerikaanse context.Dit soort essayïstiek
van onrusttiidensde Culturde Revolutie is heeft dan ook slechts een lokaal-ideologite zien.
schefunctie.Dan blilftLévi-strauss'Race
Onzeconclusie isdatditboek een hoeveel- etHistoirevan 1952 voordeW est-Europese

heid voortreffelijke fbackground informa- lezernogaltijdnuttiger.

tion' voor het begri
jgen van de huidige EricDeKuyper
politieke situatie in Azlë verschaft.
A.G.J.Dietvorst

G.C.Archibald,ed.
M argaretM ead & JamesBaldwin

The n e/ry ojtheFirm

# Rap on Race

(Penguin Modern EconomicsReadings),

M ichaelJoseph,London,1971,256 pp.,
f 2,20.
M argaret M ead en James Baldwin

Over rr

Penguin Books,Harmondsworth,Middlesex,
1971,463 pp-,f 0,65.
A1shetgaatoverdekeuzevan een bestemming voor een of andere begerenswaardige
zaak,die in beginselin meer dan een rich-

Bruna,Utrecht/Antwerpen, 1971,190 pp., ting bruikbaar is(hetzijergens in de conBF.220.
sumptieve hetzijin de produktieve sfeer),
spitstde econoom de oren.W anthijinteJohnF.Sswed,ed.

resseertzich zeer voor wat hijnoemthet
Black A m erica
allocatieprobleem datniet alleen dejuiste
BasicBooks,London,1970,303pp.,$7,95. man op de juiste plaats wi1 zetten,nlaar
ookhetjuistestukjegrond,hetjuistefragFloyB.Barbour,ed.
mentje kapitaal,het juiste fabrikaat. ErTheBlack Seventies
gens tussen de produktiefactoren arbeid,
PorterSargent, Boston, 1970,335 pp.,

rond en kapitaalèn hetgeproduceerde artlkelin,zitde onderneming.De taakverdeM argaret M ead en Jam es Baldwin,die el- lingsproblemen en inkomensverdelingsprokaar nooit eerder hadden ontmoet,hebben blem en die speciaalde onderneming raken,
een paargesprekken overracisme (ongeveer vormen hetonderwerp van dezebundel.Het
8 uur)op band gezeten in deze ruwevorm gaatmeer in hetbi
jzonder over vraagstukgepubliceerd.Hetresultaatisnogalontgooke
n
v
a
n
ko
s
t
e
n
e
n
pri
jsstellinl, over het
chelend, en dat kom t vooral doordat M . monopolie,overinkome
nsverdellng en groei
M ead, hoe wijs en ri
jk aan ervaringen ze en tenslotte overprogram meringstechnieken.
ook kan zi
jn op hetgebied van de antropo- De redacteur heeft interessante stukken
logie,de discussie nooitop een niveau kan voor ons uitgezocht en hij heeft er per
brengen waarop haar partner vanuit zi
jn groep artikelen korte inleidingen aan laten
meer existentieel standpunt kan inhaken. voorafgaan.De lezer mag die niet missen.
Haar argumentatie mist een meer filosofi- Zo maar links en rechts een artikellezen
sche omschrijvinj van begrippen a1s fras', brengt niet alle informatie over. Uit het

$5,95.

<verschil'en <gelllkheid'.Hetgesprek blijft tweedeartikelvandebundelblijktnietduitengevolgedaarvan pijnlijk terplaatsetrap- delijk datheteen reactie is op heteerste.
pelen.
Behalve daar in zijn inleiding tot de disAanhetzelfdestatismein dediscussieli
jden cussie op te wijzen,had de redacteur hier
de twee readers, Black America en The wellichtnog eenseen voetnootje aan kunBlack Seventies.Ieder schri
jver tracht zo nen sqenderen.
goedmogelijkhetfrechtopverschil'teclai- Het nlveau van de bundel is zodanig dat
m en.Datgaatmeestalgepaard m eteen na-

van de lezergrondige voorkeniswordtge-

drukkelijkeenbijnauitsluitendeargumenta- eist.
tie vanuit een finferieur-superieur' stand-

J.J.M eltzer

1040

Boekbespreking
van deze nieuwe richting nu ook reeds te

GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Buitelaar,< .,en R.Sierkens- Gevangen
in de gevangenis.- Boom,M eppel/Denis,
Borgerhout,1972,143 pp.,BF.150.
Ellerman,Th.A.- HetNederlandse leerlingwezen.- M almberg,'s-Hertogenbosch,

Wnden in Europaen isdeuitgeverijLem-

niscaatzo goed deEuropesepsycholoog dit
pleidooi te laten aanhoren in een serie die

staat onder de verantwoordelijke redactie
vanprof.Dr.H.C.J.Dui
jker.
Het boek van M oustakas Creativiteit en

Conlormisme betreedt nietzozeer het eigenli
jke terreh van de psychologische wetenschap, maar vormt eerder een boeiend

1972,144pp.,/25,- .

prologomenon o? een psychologie van
Grossmann,H.P.- DiePersönlichkeitser- menseli
jkemogelilkheden.
jorschung des inhajtierten Rechtsbrechers. De opzet is fragyentair:een verzameling
Enke, Stuttgart, 1972, 161 pp., DM . opstellen over umekheid en individualiteit,
het zelfbesef, confrontatie en ontmoeting,
15,80.

Hoejnagels,G.P.- Welzqnscriminaliteit. terwijl tevens aandacht wordt geschonken

Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, aan ethische en waardenbepalende dimen1972,71 pp-,BF.105.
siesin demens.
Rot,Olivierdu - Moinesauiourd'
hui.- Literatoren,dichters en denkersvormen de
Epl,Paris,1972,403pp-,FF.40,- .
bronnen van waaruit gedachten over het
Teitler,Ger - Toepassing van geweld.- wezen van de mens ri
jkelijk delezertoeBoom, M eppel /Denis, Borgerhout, 1972, vloeien. Evocerend geschreven vormt dit
164pp-,BF.198.
boek echter te weinig een steen des aan-

stootsom dewetenschappelijkepsycholoog

te verontrusten,maarbiedthet genoeg stof
om de aandachtvan een psychologisch ge-

interesseerdebuitenstaanderteblijven boeiClarkM oustakas

CreativiteitenConlormisme
168,pp.,J15,
90.
Abraham M aslow

PacAologfevan hetvenlel#k z#n
250 pp../19,50.

en en deze te hoge verwachtingen te laten
koesteren van de psychologie.
De studie van M aslow,een der bekendste
grondleggers van deze nieuwe psychologischeaanpak en interessesfeer,betreedtmeer

het eigenlijke terrein van de psychologie,
vooral ook daar M aslow erin slaagtzijn
zienswi
jzen onder de woorden van de aan-

Lemniscaat,Rotterdam,1971.
M ethetuitgeven van beidebovenvernoem - vaarde psychologische Tdiscours'te brengen

de boeken is de uitgeverij Lemniscaat be- en afwijkingen daarvan zo niet te motivegonnen aan een serie psychologische stu- ren,dan toch we1aan tegeven.W aarzijn
dies die worden samengevat in het slag-

beweringen nog niet empirisch onderzocht

lkheden ertoe,
woord <menselijke mogelijkheden'. çHuman ziln,sugrereerthijdemogeli
1Jgebieden ontsluitvan menselijke
Potentialities'is hetoorspronkeli
jke Ameri- terwijlhkaanse sleutelwoord tothetopenen van een lnnerlijkheid diesindsdedagen van James
nieuw braakliggend terrein van de psycho- waren verlaten.Tpeakexperiences'van m enlogie en waarop een nieuwe richting in de selijkemogelijkhedenworden in apellerende
lde arpsychologie a1s een fthird force'naastbe- taaldelezervoorgehouden,waarbi

haviorismeen psychoanalysehetverscMjn- moede aan wetenschappelijkewoordenschat
se1mensvanuitdiensmogelijkhedenwi1be- bijna een voordeellijktteworden a1sniet
verderonderzoek gebodenblijft.
studeren.

Kritisch zich verhoudend tot de gevestigde Een uitdagend boek en het lezen waard,

aanpak van deysychoanalyseen hetbeha- vooralookwaardeschrilverzijneigenremviorisme,die belde de mens binden en ge- minren onderkentpsychologischestudieste

boeid houden resp.aan zijn verleden en schrijven in raysodische,poëtische of VHJ
omgeving, legt deze opkomende beweging associerende still.<Eriseen bijzondererezich toe eerder op het toekomstperspectief dacteur nodig voor het verschrikkelijke
dat de mens kan ontwerpen,eerder op de baantjehetwetenschappeli
jk nuttig materiervaren ilmerlijkheid dan op de conditione- aa1te schiften uitde geweldige massa romrende prikkels van buiten,meer de nadruk me1 die ongetwijfeld zaltoestromen zodra
op hetmetabletisch subjectdan op hetanti- de deur op een kier wordt geopend.Het
bletisch objectderwetenschappen.
enige watik (M aslow) kan voorstellen is
Geïnsyireerd doorpsychotherapie en exis- hetzovoorzichtigmogelijk teproberen'(p.
tentiefllosofie zijn de eerste pleitbezorgers 220.
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Deuitgeveri
jLemniscaatheeftdezedelicate voor wie deze vraag nietnieuw isen soms

taakopzichjenomen.Bi
jdebovenstaande het antwoord niet oud mag zijn:een cultitelsiszi
jerln geslaaqd om de zorg voor tuurhistoricus,een socioloog,een schrijver,
overtuigende redelijkheld niet zo grootte een bioloog,een psycholoog,een pedagoog,
laten worden dat de toegang wordtverbo- een psychagoog,een kunstcriticus,een mo-

den voor de belofte die menselijke moge- ralist(prot.en r.k.
),een exegeet,eenpastolijkheden,ook voordewetenschap,inhou- raal-psycholoog en de samensteller.
den.
DeverschillendebijdragenlatenindeoriënG.Wilkens

tatie van hun antwoorden een zekere span-

ningzien.Hartstochtelijkepleidooien,waar-

in hetvraagteken uit de titel in een eisend
uitroepteken isveranderd,naastweloverwogen aanmaning tot prudentie.In het algeJanîneBéraud etLouisM illet
meen kan men zeggen datde ambivalentie
dieligtin devraag naar rechtop lustmeer
LeRefusdesJeunes
EditionsUniversitaires,Paris,1971,164 pp.. naar voren wordt gebracht door de mensHeinrichBeck
wetenschappen diebetrokkenzi
jnineenon-

M achtkampf der Generationen?
Zum Aufstand derJugend gegen den
Autoritötsanspruch derGesellschaft

middellijkeomgang metdemensin liefen

jongeren dienen a1s aanvulling.Heinrich

zi
jn (pp.206-208).

leed, zoals de pastoraal-psycholoog en
psychagoog,dan in de meernormerende en
evocerende visies van wetenschappen als
Knecht,Frankfurta/M .,1970,106 pp.,
theologie en moraal,waarmen hetrechtop
DM .8,80.
lustbevechtop een vroegeren ook nu nog
Heteersteboekjeiseenpleidooivoormeer bestaand geacht lust-inperkend recht in
begrip voorde jongeren,duidelijk bestemd staaten kerk.
voorde mensen diemen çbegeleiders'pleegt Geven in het eerste geval de menswetentenoemen.Aandehand van watgrovever- schappen datrechtaan niemand andersdan
algemeningen wordteen poging gedaan om de menszelf,die bi
j de lustzichzelf het
hetçprobleem'te situeren;qeen enkelcli- meest totlast is,in het tweede geval slaat
ché (b.
v.hetbegrip fgeneratle'
)wordtkri- devraag naar rechtop lustom in eisen die
tisch bekeken. Enkele getuigenissen van aan de kerk en de maatschappijte stellen
Beck is, gelukkig, genuanceerder en gron-

Een gesprek nietalleen vanuitmaarvooral

dijer.Hijprobeertdeterminologie te ver- tussen de verschillende wetenschappen zou

rulmen en te ondergraven.M aarhetvraag- ertoekunnen bijdragen datmen elkanders
teken in de titel is typerend voorhet hele lusten en lasten meer leert verstaan en
boek:laten we even twijfelen,maarvooral waarderen.
niet de consequenties daarvan onder ogen G.W ilkens
zien! De slotparagrafen komen a1s een
Tdeus ex machm a': de oplossing ligtin de
TReligion'! Zo abrupt aangebracht,zonder
enige verantwoording, is deze conclusie Rapport contre la normalité
voor de lezer die niet aan dezelfde oplos- Champ Libre,Paris,1971,124 pp..
sing had gedacht,minstens <verrassend'.
Een bloemlezing van pamfletten,brieven,
EricDeKuyper
opstelletjes,verspreiddoordeFHAR (Front

Homosexueld'Action Révolutionnaire),zoAnton Grabner-Haîder,e.a.

Rechtop lust?
VisiesOp deseksualiteit

wat het Franse ekwivalentvan de revolutionaire homoseksuele bewegingen in de
V.S.en Engeland,hetGay Liberation Front

of Gar Liberation Movement.De FHAR

echterlseen typische Franse onderneming.
De motorervan isvan retorische aard:een
J.H.Gottmer,Haarlem,1971,210 pp..
losbarsting van woorden totdan toe in alle
Rechtop lust?iseenvraag,- nogalçhilge- kringen taboe,ook - en datvieldeFHAR
rig'aldus de samensteller van deze bundel hetzwaarst- in de gaucMstische kringen.
in hetvoorwoord - die aan vertegenwoor- Wie bestand istelen di
tsoort literatuur,
digers Van verschillende wetenschappen krijgthiereen nuttlgdocu
mentjein handen
werd voorgelegd teneinde vanuit verscàil- en wordt verrast door een helder en pertilende invalshoeken een bundeling visies op nentstukje proza van een psychiater over
deseksualiteitteverkrijgen.
de psychoanalyse.
M en kan zich de rijspecialisten voorstellen EricDeKuyper
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Klaus-DetlevGrothusen,Hrsg.

POLITIEK

M oskau contra M ao.Sowjetische
M aterialien

Droste Verlag,Diisseldorff,1971,252 pp.,
.16,- .
Bolesch,H.en H.Leicht- W illy Brandt. DM
M
e
t
Tsjechoslowakije a1svoorbeeld besloInterland,Aalten / Denis, Borgerhout, ten de
Chinezen een eind te maken aan het
1972,152 pp.,BF.155.
grensconflict en de verhouding met Mos-

kou tenormaliseren.Deideologische strijd

tussen beide landen werd echter niet gestaakt en de Russen beschouwen thans de
RogerGaraudy
Volksrepubliek China <noch bösartiger a1s
N ietsdan dewaarheid
der Imperiv smus',aldusGrothusen.Vooral de aanspraken van Peking fdie wahre
K risisin deinternationale
Tradition' van het marxisme-leninlsme te
communistische beweging
vertegenwoordigen worden door Moskou
mei1968-februari1970
bestreden.Het fGesamtphënomen'van het
(Kritiese Bibliotheek)De Bezige Bij,Am- M aoismewordta1sfparallelezum Trotzkissterdam,1971,176 pp.,j11,
50.
mus abqualifiziert'.De Russische reactie,
Garaudy heeft een aantal belangwekkende zoals in deze publikatie wordt gesteld, op
verklaringen en commentaren verzameld de Chinese pogingen om de betrekklngen
rond de problematiek waarvoor communis- tussen de Sovjet-unie en de volkeren van
tische parti
jen zich geplaatstzagen en zien de Derde W ereld tedoenverslechteren,mag
door gebeurtenissen in Frankrijk in 1968, zonder nzeer enaotioneel genoenad worden.
Tsjechoslowakijein 1968-'69 en de Volks D aar staat tegenover dat a1s antwoord OP
Republiek Polen in 1969-'70. Garaudy deChinesebeschuldigingen van çsovjetimmeentdathierduidelijk sprakeisvaneen perialisme' of <Russisch Neokolonialisme'
desintegratieproces binnen de communisti- alsmede M ao TseToengsleuze Tarmoede is
s
chewereld,datnaarzijn mening in egau1
nj
goed' de Sovjet auteurs a1s alternatief
gezetisna de uitstoting van Joegoslavit plaatsen fcommunisme en welvaart'.
de Cominform in 1948. Dit proces werd Naar de mening van de uitgever van dit
versneld na de destalinisatie rede in 1956 boekzGrothusen,valt echter fnichtin den
vanN.S.ChroesjtsjovvoorhetXx-parti
j- Bermch möglicher Ubertreibungen'de Ruscongres van de Communistische Parti
l van sische bezorgdheid voor de militarisering
de Sovjet-unie,waarvoorhet eerstde ban van hetChinese economische leven.Op de

van<dejuisteinterpretatie'vanhetM arxis- toenemendebedreigingvan decircavijfduime-Leninisme doorbroken werd.Toen im- zend kilometer lange gemeenschappeWke
mers m aakte de eerste secretaris van de grenzen door 800 miljoen Chinezen en de
voorhoede-parti
jopenlijkbekend datStalin
gefaald had,waardoor in feite veelvan de bedreiging van de veiligheid van de Sovletpolitieke beslissingen verklaard konden
worden vanuit een ordinair machtsstreven

Uniedooreen tweedekernmogendheid worden de Russen door de publiciteitsmedia in
alle openheid geattendeerd.Tevens worden

(tot dan toe uitsluitend gereserveerd voor MaoTse-Toengenziln naastemedewerkers
depoliticiuithetkapitalistischeksmp),dat a1s de tegenstandersvan de vreedzame comoeilijk in overeenstemming gebrachtkon existentie afgeschilderd.

worden met een politiek die gesanctioneerd
werd doorde canon van de wetenschappe- Een interessant gegeven dat door Sovlet
l
ijk verantwoorde yolitiek op basisvan de China-deskundigen sinds 1963 in overwemarxistisch-leninistlsche wetmatigheden. gi
ngwordtgenomenvormen ook demoje-

DitlaatsteschrijftGaraudyniet,hfjgelooft lijke perspectieven van een samenwerklng

a1s overtuigd marxist no! steeds '
m een

tussen Peking en W ashington. Vermoede-

dergelijke fobjectieve politlek'.S# meent lijk daarom wordtdegereserveerdehouding
dat het falen van de commuistische par- van Peking tegenover de Sovjet <Transitti
jen hoofdzakelijk voor verantwoording wunschen'naarVietnam hevig bekritiseerd,
komt van starheid en dogmatisme binnen
deinternationalesocialistischebeweging,die
verstikkend werktvoor iederecreativiteiten

alsmede de passieve houding van de Volksrepubliek tegenover <koloniale anachronism en', zoalsHonkongen M acao die,volgens
een aanpassing aan de nieuwe f
objectieve de Russische China-deskundigen,de onopmaatschappelijke omstandigheden' feiteli
jk rechtheid van Pekingsbuitenlandse politiek

onmogelijk maakt.
F.Nieuwenhof

duidelijk manifesteren.

In verband methet grensconflict vertegen-
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woordigen deSovjetauteurshetstandpunt, pa(tegenChina).HetEuropavandeAtlandatdedoorPekingbestredenongelijkever- tische Oceaan totVladiwostok,na het uitdragen uitde XIXe eeuw <zu Rechtbestehen'en datde historisch ontwikkelde territoriale verhoudingen niet gereviseerd dienen te worden.
Ditboek iszeer actueel,nietalleen omdat
intussen de Amerikaans-chinese betrekklngen verbeterden, maar ook omdat de reis
van Nixon naarM oskou voorde deurstaat.
L.L.S.Bartalits

eenvallen van hetcommunismein Rusland'.
Mongolië omvat drie gebieden: Buiten-

Mongolië of de eigenlijke Volksrepubliek,
die de jureonafhankelijk is;Binnen-M on-

golië,datdeeluitmaaktvan China;en tenslotteTransbaikalië ofde Republiek vu de

Boerjaten,diedeeluitmaaktvan deSovlet-

Unie.De auteursbespreken hetbelan! dat
Buiten-M ongolië heeftin de wereldpohtiek,

a1sbufferstaattussen China en de SovjetAljredDonnes(Hrsg.)

Rejormen und Dogmen in Osteuropa
Verlag W issenschaftund Politik,Köln,
1971,269 pp-,DM .14,50.

Unie.Voor hen staat hetvast datin deze
gebieden de derde wereldoorlog we1 eens
zou kunnen beginnen.Uitgeopolitiek oogpuntmag hetbelang van M ongolië inderdaad nietworden veronachtzaamd.En toch

weten wi
joverditland bijna niets.WeiniHierzi
jndereferaten gebundelddiegehou- gen zullen zich herinneren datBuiten-M ondenwerdenop devijfdeconferentievan de golië de eerste volksrepubliek werd na de
Studiengesellschaft fiir Fragen M ittel- und Sovjet-unie in 1924.De auteursgeven in
OsteuropëischerPartnerschaft.Drie thema's hun werk een korte historiek van het land,
kwamen ter sprake: 1) Regeringssystemen vooralvan debanden diehethad metRus-

en buitenlandseyolitiek;2)Dehervormin- land en China.Een interessante brok gegen in Oost- en ln Centraal-Europa en hun
uitwerkingen op hetgeestesleven,vooralop

schiedenis,gdllustreerd doordetails uitre-

landse economlsche betrekkingen.
N aeen algemene i
nleidingvan yrofessorE.
Lemberg,bevathetwerkvijfbildragenover
heteerste thema, acht over het tweede en
acht over het derde.Bekende deskundigen

het werk van maarschalk TchoiYalsan, de

centvrijgekomen documenten overdeOostdeliteratuur;3)Dehervormingen en hun Aziatischepolitiek van Stalin.Belangri
jk is
uitwerkingen oy hetgebied van de buiten- ookhetdeeldatgewijdisaanhetlevenen

eerste nationale commuist, die voor Zjn
volk ontzagli
jk veelheeftgedaan.Doordat
hetMerom een vrijwelonbekende materie
gaat,ishetboek nietalti
jd gemakkelijk te
leverden Mer merkwaardige bi
jdragen tot lezen.Jehebteralvasteen goedeatlasbij
de studie van hetverschijnselCentraalen nodig.Deenkele kaartjesin hetboek zelf
Oost-Europa na 1968. M aar de referaten volstaan niet.
werden gehouden in het midden van het A.Van Peteghem
jaar1970,zodatverschillendegebeurtenissen
die nadien plaatsvonden,niet meer behandeld konden worden.Zo kon b.v. Adam

Bromke in zi
jn beschouwing over Polen

geen rekening meer houden metde gebeurtenissen die zich in datland voordeden in
decenabervan 1970 en voortduurden toteen

Georg Woljj,Hrsg.
W irleben in der W eltrevolution

waren tot het ontslag van Gomulka.Een

DerSqiegel.Lukacs,Marcuse (tweemaal),

ListVerlag,M ûnchen,189 pp.,DM .3,80.

stuk in januarivan 1971.En die aanleiding Een reeks gesprekken,eerderverschenen in

zeer merkwaardige bijdrage is die van de Petrovlc en Kangrga,Dutschke,Sartre,FisAmerikaanse auteur E.Davidson onder de

cher,Garaudy,Adorno en Horkheimerver-

tiel:tDogmen in der Sowjetischen Aussen- tegenwoordigen de <socialisten' waarvan
politik'.Terechtlegtdeauteurdeklemtoon
op de dubbelziM igheid in deze politiek.

A.VanPetelem

sprake is in de ondertitel.Zoals doorgaans

in de Spiegelgesprekken,een nojal tweeslachtige aanpak.Een onbeslistheld in verband metde uitvoerigheid van hetgesprek:

jehebtalti
jddeindrukdaternetnietgronArcadi(en Dfrn/frf) Stolypine

La M ongolie entre M oscou etPêkin

dig genoeg op de aangehaalde thema'
s
wordt ingegaan. Onbeslistheid ook i-v.m.
fluisteren'of'tegenspreken':hetkomtnooit
echt tot een controversiële discussie. Zo

Stock, Paris,1971,238 pp..
Aan heteinde van dit boek staatte lezen: blijven de gesprekken altijd onbevredigend
:vroegerheette M ongoliëKhalkha.Datbe- en komtde ondervraagde figuur eronvolletekent schild. Misschien za1 dit land nog di
uittevoorschijn.
ooiteen schild worden van hetwareEuro- Er!
lcDeKuyper
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en niet vanuit het verdrag van M M chen
van 1938 terugblikkend beschouwd moet
worden als een eersteverraad van de Franse diplomatie ten opzichte van Tschecho-

slowakije.

Duhnke,Horst- Die KPD von 1933 âfz F.Nieuwenhof
7P45.- Kiepenheuer& W itsch,Köln.1972,
605 pp.,DM .72,- .
Katz,Friedrich - The Andent American
Civilisations. - W eidenfeld & Nicolson,
London,1972,386 pp.,f 4,
75.
s.B.J.Zilverberg
Rqckevorsel,Jhr.M r.C.Th.J.van - De Geloojengeweten i
n dezeventiende
kerk en de koning.- Van Gorcum,Assen,

1972,391pp.,/45,- .

eeuw

Fibula -Van Dishoeck,Bussum,1971,

91 pp.,/7,90.

Nadat Schr. eerder in dezelfde reeks de
'Nederlandse' ketters in de middeleeuwen

M anjredAlexander
D erDeutsch-Tschechoslowakische
Schiedsvertrag von 1925 im Rahm en
der Locarno-vertröge

had behandeld,heeftMjnu hetoog laten

vallen op de stiefkinderen van hetchristendom in de zeventiende eeuw.Een welhaast

onoverzienbarerijvan,vaakuithetbuitenland gevluchte,vrijdenkersbinnen hetHo1landse calvinismepasseertde revue:Rijns-

R.Oldenbourg Verlag,M ûnchen/W ien,
burger collegianten, socinianen, irenici,
1970,212 pp.
, DM .25,
-.
De vredesverdragen van Versailles en Tria- mystici,dwepers enz..Het gaatvooralom

roeyeringen en afzonderlijkzyeîsonen,die
non van 1919,degedeeltelijkebezettingvan g
jls van de beste bedocimgen bezield
Duitsland en de internationale garanties dikwl

euw leven wilden inbla en in de hunsinvoor de handhaving van de status quo in ni
Europa middelsdeVolkenbond waren ver- ziensvastgelopen gevestlgde kerk,voorhun
antwoordelijk voorveelnationale en inter- ideeën vooraanstaande persoonlijkheden
nationale politieke problemen en spannin- wisten te winnen, maar meestal na korte
ti
jdvaz
elf evenzeer in het sloy geraakten.
gen binnen en buiten Europa.
llend is de tolerantie die m een aantal
Na de toenadering tussen detwee out-casts, Op
vallen aan de dag gelegd werd ten aande U.S.S.R. en de Republiek van Weimar ge
'ten en warhoofden
in 1922 bijhetVerdrag van Rapallo,neemt zien van deze ideahs

de diplomatieke activiteit toe: Frankrijk

probeertde status quo te handhaven en de
Republiek van W eimar trachtdeze te doorbreken speciaalop hetpuntvan de Ooste-

door de burgerli
jke regeerders,vooral die

der stad Amsterdnm,waarmensen a1s Co-

menius,Spinoza en Descartes(om de bekendsten maarte noemen)zich veilig wisten.

li
jke grenzen.Via een politiek van toenaderin! tot de Oosteuropese staten tracht de De titelvan hetboekje belooftmeerdan
Dultse diplomatie het Franse cordon-saitaire te doorbreken. De Franse positie
wordtin ditspelverzwakt door de Engelse
houding t.o.
v.het Ruhrvraagstuk,de herstelbetalingen en hetFranse streven om de
bondgenootschappen met de Oosteuropese
staten in de eerste plaatste hanteren tegen
Duitsland. hfaar ook binnen Frankrijk
Wndt een mentaliteitsverandering plaats na
de electorale zegen van Linksin 1924.Bin-

de l'nhoud.Schr.gaatl
'mmersvooralin op
de biografische gegevens van deze zeven-

tiende eeuwse ketters;overhun leerisMj
in hetalgemeen we1zeer beknopt.W ellicht
mag men zulks van een meer populair

werkle a1sditook nietverwachten.Zoals
gebruikelijk isook ditdeeltjevan deFibulareeksrijkelijk gdllustreerd.
P.Begheyn

nenditkadermoetvolgensJahninzi
jndissertatie de diplomatieke toenadering tussen

Duitsland en Tsjechoslowakije gezien wor- Jûrgen von Beckerath,Hrsg.
den. Deze toenadering werd vanuit Praag
bepaald doorde angstom een conflictm et A briss der G eschichte des Alten
Duitsland over de Duitse minderheid in Agyrfen
Slowaki
je.Jahn meent datde Duits-n che- R.Oldenbourg,MV chen /W ien, 1971,

chischetoenadering in de eersteplaatsbin- 76 pp-,DM .19,80.
nen ditkader gdnterpreteerd mod worden HetoudeEm te eindigtin dezeoverzichte-
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lijke samenvatting tijdens de regering van ke.R.J.Mols schreef over de 16e en 17e
keizer Diocletianus (284-305).In 288 en eeuw,terwijlArmengaudhetgedeelte1700295/6 worden in Egypte bloedige opstanden 1914voorzijn rekeningnam.
neergeslagen,Alexandrië wordt grotendeels Dehistoricizijnmetdezestudiesbuitenhet
verwoest en Egypte verliest zijn bijzondere kadervan hun land jetreden.Zijhebben
positiebinnen hetRomeinse rijk.Delaat- zich bovendien met nleuwe gezichtspunten

ste inscriptie in hiëroglp hen dateertvan

en verzameltechnieken vertrouwd gemaakt.

394 AD.(p.61).Het begln wordtgeplaatst Hoezeer zijvanuiteen meer algemene noe-

tussen 4300-4000 BC. Daartussen worden meropereren,bli
jktnoj eensuithun land
de dertig dynastieën geteld, de Griekse van herkomst:Russellls Amerikaan,M ols
heerschappijnaAlexander de Groteen de doceert in Leuven en Armengaud in TouRomeinse overheersing. Op een encyclope- louse.Bedenktmen daarbij,datdeze opdischewijze (in alle goede zinnen van het stellen in 1969 verschenen a1s onderdeelvan

woord)wordtdegenedieditoverzichtraad- een Economic History ofEurope bijeen
pleegt, geïnformeerd over de geschiedenis
van hetoude Erpte.Ook degenedie in de

En
jelse uitgeverij onder redactie van een
Itallaanseconomisch-historicus,die in Ber-

rijgestaan heeftom een gouden glimp op keley doceert(Cipolla),dan wordthetduite vangen van het dodenmasker van Tut'- deli
jk datde tijd van een nationaalwetenanchamun (p. 40,41). De literatuur die schapsbeleidalvoorbijis.En dantebeden-

oygegeven wordt,leidtop een uitstekende ken datwein Nederlandoy zulksnog zit-

wljzebinnen in debronnen en in deresul- ten te wachten. Soulaas bleden dit soort
taten der wetenschap waarop dit boek

studies,waardoor men eigenerbeweging op

stoelt.Oorspronkelijk wasditoverzichtbe- de hoogte kan bli
jven van de stand van
doeld deeluitte maken van een overzicht zaken.
der wereldgeschiedenis.A1s zodanig is het Th.deJong

enige jaren moeten blijven liggen. De be-

langstellende kan zich er slechts over verheugen dathetnu toch apartis uitgegeven.

Hetiseen goedeaanvullingbijuitgebreider
beschrijvingen van de geschiedenis van RonaldHingley
Egypte.Hetis een handige sleutelvoor al
diegenen die zich snelwillen oriënteren in

X ConciseHistory //Russia

dezeduizenden jaren durende geschiedenis.
Zelfsde Bi
jbellezerkomtaan zijn trekken.
Goede registers vergemakkelijken het gebnuk,alza1dewetenschappelijke spell'
mg

daag krijgtzi
jn geschiedenis een bijzonder

Thames & Hudson,Londen / Denis,Borgerhout,1972,224 pp-,198i11.,BF.350.
DoorRuslandsplaatsin dewereld van van-

van namen die een populaire uitspraak ge-

reliëf. Men ziet immers door de actuele

BenH em elsoet

van Rusland voor 1917 voor een goed deel
opgehelderd. Deze historische continuïteit
in het lichtstellen zonder heteigen karak-

tructuren en situaties heen de geschiedenis
kregen hebben somswatmoeilijk zijn.cf.: s
Toetanchamon is Tut'anchamun, Tut'an- a1s in filigraan doorschijnen.De mythe van
de Sovjet-unie wordtdoor de geschiedenis
chaten.N eftrtitiisN ofret-Ete.

tervandeontwikkelingtenegerenblijktde
eerste bedoeling te zijn geweest van dit in
Carlo Cipolla und KnutBorchardt,Hrsg.

BevölkerungsgeschichteEuropa M ittelalterbisNeuzelt
Piper Verlag,M ûnchen, 1971, 183 pp-,
DM .8.
M et hetMstorisch onderzoek gaathetmet

namebuitenNederlandjeleidelijk eenmeer

zi
jn beknoytheid merkwaardigeboek.Mede
doorzijn rljkeillustratievormtheteen uitstekende inleiding op de Russische geschiedenis.
S.Heester

volwaardige richting uzt. Deze Bevölkerungzgezch/rAfe Europas werd geschreven DennisT.W itcomb
door drie deskundigen inzake hethistorisch Britain,Europe and The W orld:
verloop van debevolking.J.C.Russellnam 1485 -171J
het ded 500-1500 voor zijn rekening. Cambridge University Press,London,1971,
Naastdegroeikomen daarbijhuweli
jksver- 264 pp-,f 1,20.
houdingen, levensverwachting, samenwo- DitEngelse geschiedenisboek voor de midnings-vorm en,ziekte en ouderdom ter spra- delbareschooliseen van de vele voorbeel-
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den van Europa-centrische geschiedschrij- Vaussard ook yutten uiteigen herinnerinj!
ving. Bovendien valt op hoezeer historici omdathijin d1ejaren in Italiëwerkte.HIJ

meewerken aan de vorming en hetinstand- probeert de crisis van het land weer ophouden van deeigen nationale identiteit.
nieuw voorde lezervoelbaar te maken.De

Preciesin volgordevan belangrijkheid,Bri- ontevredenheid bi
j diegenen die moesten
tain,Europeen The W orld trachtW itcomb
de Engelse scholier deelgenoot te maken
van dewereldgeschiedenisvan heteindevan
de 15e tothetbegin van de 18e eeuw.

vechten in een slecht uitgerust leger en
hoopten op een waardering na de ovek
-winning.Deirritatievan degenen dienietmqegevochten hadden,ten aanzien van de oud-

Deschoolboekenschrijverszouden afmoe- strijdersmethunqretenties.Desociale on-

ten van hettweekoppige monster:de srn- rechtvaardigheid d1e door een machteloos

these van fvaderlandse' en fwereldgeschle- parlement niet verholpen werd. Opmerke-

denis',bovendien zouden zij zich op z'n
minstbewust moeten zijn van de invloed
die van hun geschriften uitgaat(en die zekernietalti
jd positiefisl).
Hetzijn immersmetnamedegeschiedenis-

lijk is datVaussard ook eens de aandacht
vraagtvoor de christen-democratische par-

ti
jvan Don Sturzo a1s een andere progressieve groepering naast de socialisten.

In ditverdeelde Italië zijn hetdeterreur-

boeken die het kader aangeven waarbinnen methoden van de fascistische groeperingen
de scholier van nu,de burger van morgen, die detoestand verergeren en hetmogelijk
zijn wereld be- en veroordeelt.Nietvoor maken datM ussolinimeeraanhang krijgt
nietstoch gaf men veelDuitse historicide dan hi
waard is.Hetfalen van dewettije
schuld van een overdreven <Heimatgefiihl' gezagsj
drajers en hun uitvoerders (politle,

bi
jdeDuitse bevolking.Alleen alom het arabinierlen koninklijkegarde)die- uit
syndroom van Tonze Gouden Eeuw' met c
angstvoorbolsjewisme zoalszezeggen Tromp en PietHein en zo kwijtteraken, hun hoop jaan stellen op dezwarthemden
isditboekvan harteaanbevolen biJleraar en hen in leder geval beschermen,is welen scholier.
F.Nieuwenhof

licht het meest tragische.En dan nog het
meestm.i.de ro1van koning Victor-EmmanuellII - over hem spreektschr.nauwe-

lijks,hijwijstalleen op demogeli
jke angst
van dekoningdatzijn neefde hertogvan
PeterGunn

X Concise History 0/Italy

n ames & Hudson,Londen /Denis, Borgerhout,1971,224 pp.,231 i11.,BF.350.

Aostametbehulp van defascisten de troon
zou kunnen overnemen - die door toe te
geven aan het geweld getoond heeft niet

een ware koning te zijn:ten einde toe had
hij recht en gerechtigheid moeten handhaven en dezwakken moeten beschermen.

HetgenrefbeknoptegescV iedenis'steltbij- Aan dehand van deontwikkelingen in Sar-

zondere eisen aan een auteur.Hetvolstaat
niet,zoalsin hetgevalvan Peter Gunn,een
uitstekend kennervan deItaliaansegeschie-

dinië probeertschr.in eenafsluitend hoofdstuk de crisis en de m achtsovername nog

eens zo concreet mogeli
jk te schilderen denisen cultuurtezijn om in enkelepagi- en slaagtdaarin.
na's of in enkele volzinnen de wezenli
jke M arcelChappin
samenhang van een periodetekunnen weergeven. Het boek van Gunn is helder en

duidelijk gestructureerd,maarhetinvullen
van deze structuur komt niet boven een

analytische beschrijving van de feiten uit.
Deillustratie van hetboek is uitstekend.
S.Heester

M auriceVaussard

Avènem entd'une dictature.

HeinzW injriedsabai
s
D esD ieux,des empereurs,
des dictateurs
Casterman,Tournai/paris, 1971,236 pp.,
BF.195.
De auteur poogt een beeld te schetsen van
de despoot door de hele wereldgeschiedenis
heen,van Ramses 11 tot Stalin.Het werk
heeftmeer van een oppervlakkige en einde-

L'Italie entrela guerre etlejascisme. loze studentenspeech over een nietbijster
1915 -1925
interessant onderwerp, dan van een goede
vulgariserende geschiedenismonografie.
Hachette,Paris,1971,204?p.,FF.23.
W anneerltijoverdezeperlodeschrijft,kan S.DeSm et

F.Gardavsky

WIJSBEGEERTE

Hofjnung ausderSkepsis
Chr.Kaiser Verlag,Miinchen,1970,78 pp-,
DM .5,80.

Ditknappeboekje- onaangevraagd toegeonden - is ten onrechte te lang bli
jven
wetenschappelqke revoluties. - Boom, z
M eppel/Denis,Borgerhout, 1972,238 pp., liggen. Uiteraard neemt G. meerdere gedachtenuitzi
jnvorigeboek- <NogisGod
/16,
75,BF.255.
nietdood'(zieStreven 24/1,febr.1970,p.
Peperzak,Ad - Vrnheid.- Ambo, Bilt- 5
50)- opnieuw op;maarzezijn nu in een
hoven,1972,92 pp.,/7,50.
Kuhn, Thomas S.- De structuur van de

Wachter,M aurits De - Voor een betere boeiende synthese verwerkt. Skepsis wekt
starheidenonbeweelli
jkheid van deculmens.- Emmaûs,Brugge, 1972,206 pp., de
turele en sociaal-politleke situatie in de
BF.215.
communistische landen,die hen momenteel
tot de meest behoudende naties heeft gemaakt. ln een boeiend overzicht van de
HerbertM arcuseen KarlPopper
cultuurgeschiedenis van het W esten tracht
Sodalerevolutiel socialehervorm ing G.aan te tonen, hoe de oorzaak daarvan
ligtin het feit dat de westerse beschaving
een confrontatie
tot in de hedendaagse opvattingen inzake
HetW ereldvenster,Baarn,1971,48 pp.,
wetenschap en techniek toe zich steeds ge/6,50.
In deze discussietussen M arcuse en Popper baseerd heeftop het antiek-griekse wereldworden we geconfronteerd m ettwee diame- beeld, waarin de wereld a1s een harmonisch-statisch geheelwerd gezien en macht
traaltegenover elkaar staande meningen.
M arcuse verdedigt de stelling dat de laat- over deze wereld werd verkregen door het

kapitalistische maatschappijde totnu toe zoeken en vinden van de blijvendewetma-

hoogst ontwikkelde samenlevingsvorm is, tigheden die deze kosmos regeren.Het tot
dietegelijkerti
jd ook demeestrepressieve com munistisch systeem geworden m arxism e
samenlevingsvorm genoemd kan worden. heeftmetde overnamevan dewesterse weDeze onderdrukking van demenskan,naar tenschap en techniek dit wereldbeeld meede meningvan M arcuse,slechtsworden op- genomen. Daardoor moest het we1 vergegeheven door een radicale sociale verande- ten,datM arx zelfmens-zijn a1sgeschiedering.
nis-maken bepaald had.M eta1s gevolg dat
Popper ishetmetheteerste deelvan M ar- het zo uitermate statisch is geworden.Een
cuse'sstelling eens;ook hi
jmeent,datde uitweg zoekt G. dan in de andere grond
laat-kapitalistische samenlevingen de meest waarin de westerse beschaving geworteld

ontwikkeldezijn,maarhijverzetzichtegen staat:hetjoods-christelijk denken,waarin
de mening van M arcuse dat repressie hoe
dan ook uitgebannen m oetworden.
Poppergaater van uit datcategorieën zoa1s <onderdrukking'en tonrechtvaardigheid'

min ofmeer inherentzijn aan iedere vorm
van samenleving.Bovendien,zo meentPop-

de mens steeds op weg is naar een onbekende toekom st en steeds weer wordt op-

geroepen tot verantwoordeli
jk wagen en
handelen om geschiedenis te m aken, een

<
nieuwe schepping'te verwezenlijken.Er is

nog hoop,wanneer men zich meer bewust

per,zijn de westerse samenlevingen de enig maakt van dit bijbels denken.Zonder dat
bekende samenlevingen waarin ook op deze
P&?1/C/l Pogingen Wofden Ondefnomen Om
m isstanden te elimineren, al gaan veelvan

men daarmeeKarlM arx afvalt.Veelin de-

zestellinr amekunnen ookwij,christenen,
ons aantrekken.

dergelijke pogingen no! niet ver genoeg. S.Trooster
Terwijl M arcuse zi
jn ldeale samenleving

a.h.w.transponeert via revolutie of heftige M artinPlattel
sociale veranderingen naar de toekomst, Utopieen kritisch denken
formuleert Popper zi
jn ideale samenleving Amboboeken,Bilthoven,1970,189 pp.,

in het<hieren nu'en omschrijfthijdebe- /12,50.
staande westers-democratische samenlevingen a1s <de meest ideale sam enlevingen'.

Deze inleiding van de Tilburgse hoogleraar
isheelgeschiktvoorhen die metde woor-

Me
tqrotebeslistheid verzetPopperzichte- den Tmaatschappijkritiek, kritische wetengen d1e politieke ideeën die streven naarhet
schap en kritische theorie' worden overvolmaakte geluk van de mens;<...de po- spoelden ereigenlijknietzogoedraadmee
ging de hemelop aarde te verwezenli
jken weten.Op een eenvoudige manierwordtin

heeftaltijdweergeleid totdehel'.
F.N ieuwenhof

het eerste deelvan 14 korte hoofdstukjes
uiteengezet, dat maatschappijkritisch inge-
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stelde wetenschap hetzelfde betekent a1s Metwelk rechteisen dehistorische en psy-

utopischgehspireerdewetenschap(46).On- chologischewetenschappen hetrechtop om
der utopie verstaatPlattel f
hetmaatschap-

uit naam van de verlichting kritiek uit te

qeli
jkideaalbeeld,datnietdogmatisch vast- oefenen op de heersende normatiek,vraagt
llgt!maar naar gelan! van de historische Bueb.

perlodeen kultuurvaneert,(89).Hettwee- Nietzsche maakt aanspraak op dit recht,
de gedeelte van hetboek bevatenige fsoci- omdathiJkritiek op moraalbeschouwta1s
aalutopische,datwi1zeggen,maatschappi
j- eenopgavevanhetpraktischekennen(prakkritischeessays',om waartemaken,dat<de tischeVernunft).Deopheffingvan deheeressentievan deutopiein depraxisligt'(8). sendemoraallegitimeertzich slechtsdan en
M seerste inleiding kan ditboek zeker zeer

dan alleen wnnneer deze resulteert in de

goede diensten bewi
jzen.M aar hetsimpli- fundering van een nieuwemoraal.Deze1-

ficerendegenre roeptwe1vraaqtekens op,
o.a.hethoofdstuk overde geschledenisvan
het utopisch denken, de verhouding van

terpretatie van Nietzsche's nihilisme volgt
uit Buebs hypothese dat de kritiek van

Nietzsche op de wetenschap van zi
jn tijd
utopie en mythe?de eenzijdigevoorstelling was,dat de wetenschap niet in staatbleek
alsof de existentiefilosofie in alhaar verte- te zijn om de resultaten van het wetengenwoordigers de maatschappelijke dimen- schappeli
jkwerkmoreeltefunderen.
sie heeft verwaarloosd. Het hoofdstuk W anneerNietzscheschrijft:fDerNx lismus

f
Godsdienst en maatschaypi
jkritiek'iswe1 kann nurdann ein Rechtin Anspruch neherg oppervlakkig en zou m een nieuweuit-

men, die obersten W erte zu entwerten,
wenn eraus dem W illen zurM oralitëthercontactmetgodsdienstfilosofie(verschilma- vorgeht',moetditdan gdnterpreteerd worgieen religiel)en hetnieuwe godsdienstige den a1shetzoeken naareen nieuwemoraal?
beleven.
Deze gedachte wijst Bueb van de hand,
J.H.Nota
want deze hterpretatie zou impliceren dat
hetNietzsche zou gaan om hetontdekken,
BernhardBueb
resp.aantonen van een objectieve geldiggave herschreven moeten worden,in nauw

N ietzschesK ritik derpraktischen

Vernunft

heid van waarden.Juisttegen dit objectiveringsstreven iszijn kritiekgericht.Dezin

van de handeling kan naar de mening van
Nietzsche nietaan iets buiten diehandeling
zelf ontleend worden. Zingeving aan de
hand van universele normen houdt geen
tand;alleen <pragmatischezingeving'isackelend werkten totverzetoproept,zoalsbij cse
ptabel.Nietzsche kritiseert de universele
vragen rond de beoordeling van euthanasie,
abortus en oorlogsmisdaden.W ant heton- norm,omdat deze zich buiten de zijns-wed
ergraven van qevestigde waardensystemen reld bevindt.Hijverzetzich m.a.w.tegen
steltdirectdevelligheid van hetindlvidu en een dualistische existentie-interpretatie in
alle individuen bl
-nnen een samenleving ter Platonischezin.Hijverwerpt<hetgoede'en
discussie.Een wetenschap die zich fwaar- de Tschaduw van hetgoede'.
denvrij'noemt,wordtin eerste instantie als Zo opgevat m oet de zin van de existentie
onbestaanbaar en verder a1s a-sociaal en aan de existentie zelve ontleend worden.
zelfsa1sgevaarli
jk beschouwd,waarbijmen Nietzsche koos de figuur van Zarathustra
verwijstnaar de ontwikkeling van massa- omdat deze figuur de poging personifieert
het fgoede' en fkwade' te transcenderen,
vernietigingsmiddelen.
Ook op het bestuurli
jke vlak wordt de naar de mening van Nietzsche de oorzaak
technocraat van nihilisme verdacht, wan- voor hetontstaan van een fatale vergissing,
neerhijhetargumentvandetechnischemo- n.1.de moraal.
gelijkheden en onmogelijkheden hanteertof F.Nieuwenhof
ErnstKlettVerlag,Stuttgart,1970,225 pp.,
DM .25,- .
Hetnihilisme fascineert steeds weer omdat
het ter discussie stellen van waarden prik-

wanneer hij,meerin hetalgemeen,spreekt

over een ftechnische aanpak'.
In de dissertatie van Bueb wordt hetn1
-h1
-lisme van Nietzsche op twee mnnieren geinterpreteerd n.1.a1s een absolute ontkenning van de geldigheid van enigewaarde en
a1seen kritisch instrument,a1seen relative-

AlexanderM itscherlich

Thesen zurd/c#fderZukunft

Suhrkamp Verlag,Frankfurt/M .,1971,
150 pp.,DM .5,- .

Ditboekje heeftvooralhistorische waarde.
De filosoof dacht in 1965 over de bouw

rendereflectieoq deheersendemoraal.Het van steden,wantuit datjaar dateerthet
nihilisme van Nletzsche wordt door Bueb
eerste van de hier gebundelde artikelen,en
in de tweede zin,a1srelativeringsmechu is- wathijtoenvondisnu in1972gemeengoed
me,geïnterpreteerd.
geworden.
C.J.Boschheurne
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Boesiger, Willy - Le Corbusier.- Artemis,Ziirich,1972,257 pp.,gdll.,SF.19,- .
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M ISCELLANEA
Bins,P.G.- Prisma toeristengids - Zeeland,Brabant, Limburg.- Spectrum, U-

trecht/Antwerpen,1972,422 pp.,/6,50.
GastonD urnez

<.Koch en G.Kotting

Jullie worden later gek dan w#

Termen en begrippen in de bouwkunst

Volgens zi
jn eigen oli
jk jetuigenis heeft

Kosmos,Amsterdam,Antwerpen,1971,

168yp.,/14,50.

Kottlng heeft dit oorspronkelijk Duitse
werkje bewerkt door onder andere voorbeelden aan te halen die wat dichter bi
j
huisliggendan deoorspronkeli
jke.Feitelijk
hebben we hier te maken met een korte
geschiedenis van de bouwkunst, aangevuld
met een register van termen.Datlaatste is
uitvoerig geillustreerd, maar beperkt zich
niet tot zuiver bouwkundige termen.M en

Lannoo,Tielt/Utrecht,1971,272 pp.,
BF.240.
G.D.,cultureelredacteur b1JDe Standaard

en redacteurvan OnJErjdeel,uiteen boor-

devolle lade notities achttien gesprekken
gebundeld.Onder de gesprekspartners bevinden zich letterkundigen a1s Bomans,

Ghijzen,L.P.Boon,Marnix Gijsen,Le-

beau, M aria Rosseels; figuren a1s M arcel
Vandewiele,PaterVan Gestel,Dom Filips
De Cloedt, Eugène van Itterbeek, Elias,

Knuvelder,ReginaldDeSchrijvere.a.geven
een en ander prijs over allerleiwat met

vindtbijvoorbeeld ook de term <bedelor- cultuurte maken heeft.Ook deredacteuren
den'.Ditwi
jsteralop datook bijdever- van Pan en 'f Pallieterke worden er met
klaring van termen een historische methode
is gevolgd.
C.J.Boschheurne

veel verve in benaderd. W ie wi1 weten
waarin het <Festival de la W allonie' van

zi
jn ouderbroertjehettFestivalvan Vlaan-

deren'verschilt,of hoe hetweren van het
geschiedenisonderricht tot de middelbare

schoolgelijk staat methetopdringen van
M îchelRcw a
eheugenverlies,za1 met een glimlach deze
H istoire m ondiale de l'architecture et g
bundelknipselsterhand nemen.
de l'urbanism e modernes.
S.deSmet

Tople1:Idéologiesetpioniers(18001910)

Casterman,Tournai,1971,352 pp.,180 i11., Reinhard Christ,H rsg.
Simplicissim us 1896 -1914
BF.690.

Inzi
jn inleidingverteltdeauteurhoehiJer Riitten & Loening,Berlin (D.D.
R.
),1972,

in 1958 toekwam een boek overdemoder- 408 pp.,M .45,- .
ne architectuur te schrijven omdat hiJ er Een bloemlezing uit het beroemde Duitse
geen vond om te lezen.Sindsdien heeft de sat
irischeweekblad.Christqeefteen inleimoderne architectuur en stedebouw de dingwaarinhijook degeschledenisvanhet
kunstcriticus en romancier M ichel Ragon blad samenvat.Hijmeentmet1914tekunnietm eerlosgelaten.H etresultaatvan deze nen eindigen, omdat de medewerkers zich
jarenlange passie is zijn Histoire mondiale toen in dienststelden van hetW ilhelmische
. . . Va
n Ragon verwacht men geen rustig imperialisme.De tijd na de oorlog kende
afgewogen studie. Wat hi
j gubliceert - nietmeer die bloei die de behandelde pe-

niemand kanzijn produktiebi
lhouden - is
steeds een heftig pleidooivoorwathijop
datogenblikbelangrijkmeenttezijn.Meestalisditnietzooorspronkelijkenvaak ook

riode lietzien.Men moet er daarbijdan

ook rekeninqmeehouden dattoen de hu-

morcultus,d1e a1s een late uitloper van de
romantiek istebeschouwen,afgelopen was.
minder diep dan modieus gefundeerd.Ra- Ook Punch en Nebelspalter waren toen
gon werkt a1s een antenne,gevoelig voor over hun hoogtepunt heen Er is een uitwat een bepaalde avant-garde beweegt,en voerig register van tekenaars en schrijvers
met de behoefte om dit versterkt weer te aan toegevoegd.In het aanhangselworden
geven.Combinatie van een geëngageerd ac- bovendien bi
jeen aantalstukken feitelijke
tueelstandpuntmetrijke informatie.
historische toelichtingen gegeven.
G .Bekaert
C.J.Boschheum e
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aard bedreigde wereld. Uitgebreide bibliografische gegevens over de herkomst van

Blumensath, Heinz, Hrsg.- Strukturalis- de gedichten en een alfabetische li
jstvan

mus in der Literaturwi
ssenschajt. - Kie- de jebloeml
eesde auteursronden ditjaarpenheuer & W itsch,Köln, 1972, 420 pp.,
DM .28,- .
Elemans,Jan - De muze op klompen.Orion,Brugge, 1972,211 pp.,BF.245.
Endo,Shusako - Stulte.- Emmaûs,Brugge,1972,301 pp.,BF.195.
Itterbeek,Fug?nevan - Daad en beschouwing.- Orion,Brugge,1972,241 pp.,BF.
255.

getildenboek af.
J.Gerits

Anton van Duinkerken

D e mensen hebben hun gebreken
(Prisma),Spectrum,Utrecht/Antwerpen,
Pasternak,Boris - Autobîogralische ge- 1971/6,/3,50,BF.57.
schrijten.Gedichten.Verhalen en essays.- Van Duinkerken schreef zijn essay <De
Heideland,Hasselt,1970,402 pp-,BF.260. mensen hebben hun gebreken'in 1935.Vele

R0th,Philip - Tricky Dixon en z#a vrien- dingen zijn er sinds die tijd veranderd,
den.- Meulenhoff,Amsterdam,1972,159 maar de mensen niet.Die houden hun gebreken.
PP.,/13,50.
Servotte, Herman - English literature in Van Duinkerkens boek is dan ook geensthe twentieth century.- De Nederlandsche zi
ns verouderd.Verontrustover de h/ erBoekhandel,Antwerpen,1972,155 pp.,BF. kritische mensvan deze eeuw,neemth1Jde
145.
zwakheid in bescherming tegen de keiharde
Steinbeck,John - M uizen en mensen.De manajers,de cyni
sche spottersen de betdruiven dergramschap.Deparel.- Heide- weterlge moralisten.
land,Hasselt,1972,2 delen,395 & 421pp., De kracht van het gebrek is, dat het een
BF.260 perdeel.
menstotzichzelfkan brengen.W iezijn ei-

Swinkels,Carel- De wegenwachtfJ altvd gen gebreken kent,verdraagtgemakkelijker
vriendeliik.- Orion,Brugge,1972,253pp.. de zwakheid van anderen.
Verwammen,Jca - Hethuisten einde.Orion,Brugge,1972,127 pp..
W esterlinck, Albert- M ens en grens.Orion,Brugge,1972,257 pp.,BF.195.

Het boek biedt geen afgewogen betoog,
m aar een virtuoze im provisatie, vo1 rake
opmerkingen,prikkende paradoxen en onverwachtewendingen.

De schrijver gaat daarbi
j uit van vi
jf Tgebrekkige' schrijvers, over wier leven en
werk hij vertelt.Allereerst Homerus, de
Anton Van Wilderode

H etgrootjaargetndenboek.
G edichten voor elke dag

blinde Ziener,die achter de zwakheid van
demensen,totdiep in hun zielvermochtte

schouwen,en eralleyassies,verdriet,ang-

sten en vreugden pellde en liefdevol begreep.VerderEsopus,Erasmus,Ronsard en
Orion,Brugje,1971,498 pp.,BF.240.
fpoëzie is nlet de leer kvan maten en ge- Andersen.

wichten / maar er bij zijn / a1s het ijs Van Duinkerkensbeschouwingen zijn bijna
breekt/en hetkind sterft/en ki
jken naar altijd rââk.Hijhad nietalleen gezond gede takken /die langzaam verderleven'.M et voel, maar ook gezond verstand.Daarbij
dit vers van Carel Swinkels opentA.Van geloofde hij,dat onze gebreken en onze
W ilderode zijn bloemlezing van 366 na- zondigheid in wezen reedsoverwonnen zijn
tuurgedichten. De door hem gekozen gedichten refereren door hun titel of door

oy hetKruis.Hijwistook dathetkwaad

ulteindelijkeenmysterieis,hetmysterievan
een duidelijke verwi
jzing naar de concrete hetverloren paradijs:TW ijhebben allemaal
maanden en getracht werd ook door de een paradijsverloren.Ditis onsenige ge-

volgordevandejedichten eenbepaaldesa- brek,alopenbaarthetzich in duizend vor-

menhang te berelken. Van de bpna twee- m en.D e mens verlangt terug naarhetverhonderd dichters dieaan hetwoord komen, loren paradijs.Diep kan hijzinken in alle
behoren de meesten totde twintigste eeuw. ellende:hijkan zijn heimwee nietverloo-

De samensteller wijst er in zijn inleiding chenen (p.a1p).
op, dat vooral de experimentele dichters Ook Erasmus heeft over de menselijke
denatuur in een ruime mate in hun poëzie zwakheid geschreven.Hij heeft de Zotheid
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van de begeerte doorzien en gehekeld. uiteindelijk belangrijk,maardepoging van

Doch zi
jn spotblijftuiteindelijk zuur.Het de dichter-schrijver-designer om haar in

boek van Van Duinkerken ademteen grote
mildheid.HetSpectrum heeft er goed aan
gedaan hetin herdruk tenemen.
D .v.d.M ark

woorden en tekens te vangen. In een taal

diesterkaanVan Ostaijenherinnert,tracht
hiJtotuitdrukking te brengen fdater zoiets
mogeli
jk isom onszelfte rijmen of te stafrijmen metdingen of mensen die in onsde
samenklank vormen. Een spiritueel allite-

reren metdewereld'(p.56).PauldeVree
Julien VanRemoortere

karakteriseerde Bekaert a1s een organisch

D e witte m an

exqressionisten noemdeAmarillis'prozain

DeClauwaert,Leuven,1971,43 pp.,
BF.50.

ver van de fusionele poëzie staat'.Het is

fusle,datdoor zijn lyrische vondsten niet

spiritueel,bekoorlijk en virtuoos spel
Ook in zijn vorige novelle, f
De zuiveren eent woor
den.
vanhart',ishethoofdpersonageeenjonge- me
tje dat,door een schokkende ervaring uit J.Gerits

de gave kinderwereld jerukt,geconfronteerd wordt met de dulstere krachten die
mede het leven van de volwassenen bepa-

len.InDewitteman ishetjongetjegetuige KarelJonckheere
van de hevige ruzies tussen zi
jn vaderen n een anekdotebetrapt
moeder,die er op een dag vandoor gaat. I
Zi
jn vader,al sterk getraumatiseerd dool Lannoo,Tielt, Utrecht, 1971,224 pp-,
oorlogsbelevenissen in K orea,kan de situa- BF.170.
tie nietlang alleen aan en geraakt in een Kveelrecensenten schrijven eersthun oordeelneeren lezen hetbesproken boek pas
toestand van totaleverdwazinq,waarin ie- nadi
geboeid door wat ze er zelf over
dereen en alles a1s een bedrelginj ervaren schren,
e
v
e
n'
(p.175).Dit boek vo1 anekdoten
wordt.Hijsluitzich op in zijn elgen huis

er duizend jaar schrijven uitNoord en
metzijn zoontjea1sgijzelaar.Hetslotvan ov
id is niet het1ot beschoren geweest dat
de novelle kon zo uit een krantebericht Zu
n het citaatvernoemd wordt;toch kan'ik
overgenomen zi
jn:belegeringdoordepoli- i
zwaarli
jkschrijvendoorhetboekzelfgetie, schietpartij, vader gedood, jongetje be
syringtdoor hetvenster.Heeldit drama- boeid tezijn geweest.De anekdotes,geput

tJonckheere's eigen herinneringen en uit
tlsch gebeuren wordtverteld vanuithetge- ui
schriften over en interviews met auteurs,
zichtspunt van het jongetje dat in het ge
b
e
reiken zelden een hoger niveau dan het
spookbeeld van <dewitteman'zi
jn angsten

en minderwaardigheidsgevoel projecteert.
Een tijd langverdwijntdewitte man omdat
hetkind zich veilig voeltbi
jzijn sterke va-

fweetjenogvan die...',waarbi
jeen door
deingewijden overbekend verhaalnogeens

uit de doeken wordt gedaan. M isschien
kunnen liefhebbersvan de petitehistoire er
toch nog m et een zeker genoegen in graszi
jn felheid opdringen.De auteur weet net duinen.
genoeg maat te houden, zodat de novelle J.Gerits
geen draak wordt,maareen ontroerend geder, m aar a1s deze neergeschoten wordt
komt de dreiging en de angst weer in al

tuigenis van de wijze waarop een kind in
het gezin en de maatschappi
j verknoeid
kan worden.
J.Gerits

PietBekaert

Am arillis

GilbertD em ets

AleksanderSolzjenitsyn
Orion,Brugge,1971,53 pp..
In de reeks Ontmoetingen,literaire monografieën van bekende auteurs in en buiten
onstaalgebied,presenteertG.DemetsAlek-

sanderSolsjenitzyn.M eeroverdezemetde

J.Sonneville,Brugge,1971,92 pp.,BF.105. Nobelprijs bekroonde auteur hebben de 1eNaeen verblijfvan tweejaarin New York zersvan Streven reeds kunnen lezen in M .
keerde P.Bekaert a1s master of science in A. Lathouwers, Kanker Paviljoen, mei
1970 uit Amerika terug en isthans te Gent 1969,pp.836-845,en R.Hotz,Alexander

a1s designerwerkzaam.Zijn proza-debuut Solsjenitzyn, christelqk projeet in Sovjet

is een poging <om Amarillis te vangen in
de zeepbelvan een boek'.NietAmarillis is

Rusland,nov.1971,pp.161-174.
J.Gerits

1052

jTHEOLOGI
E

Boekbespreking

l
h
o
e
n
v
t
s
en
b
i
n
e
i
l
n
J
e
v
d
z
e
u
n
s
vC
v
r
e
a
h
u
n
r
g
i
d
s
t
e
uz
s
o
e
m
ve
v
r
G
s
i
j
c
o
hd
es
i
n
d
e
f
,
h
ne
.
vr
J
e
u
l
i
j
g
s
k
t
d
h
e
do
i
e
d
o
n
'
r
,
hoop zullen wi
jdemoed en deovertuiying

Berkouwer,Dr.G.C.- Dogmatische stu- vinden om de bestaande onmenseh'jke
diën (De Kerk deel113.- Kok,Kampen, stmcturen in onze samenleving te verande-

1972,273 pp-,/28,50.

Dondeyne,d.- De taak van de priester
nu.- Emmaûs,Brugge,1972,61 pp.,BF.
66.
Prûmm S.J.,Karl,- Gnosi
s an der Wurzel
des Christentums? - Otto M uller Verlag,
Salzburg,1972,720 pp.,öS.500,- .

ren.Uitderjelijke gedachten wordtduidelijk,hoeM .m zijn voorwoorddezebespie-

gelingen * 1 richten tegen zowel <de oude
farizeeën' a1s <de nieuwe zeloten',die 'ons
met hun conservatieve en revolutionaire

wettelijkheid bang gemaakt (hebben) voor
devrijheid,devreugdeen de spontaniteit'
Ruler,Proj.#.#.van - M arcus 14 (ver- (p.7).Behalvedatdezebeschouwingenthevolg),15 en 16.- Kok,Kampen,1972,176 ologisch sterk gefundeerd zijn, vallen er
PP.,/13,90.
Ru/er,Proj.Dr.d.A.van - Theologîsch
werk IV.- Callenbach,Nijkerk,1972,200
PP.,/24,50,bi
jint./22,
-.

Schlier,Heinrich - Nun aber bleiben diese
Drei.- Benziger Verlag,Einsiedeln,1972,
86 pp..
Schlietse,Franz-loseph,Hrsg.- Jesusvon
Nazareth.- M atY as Grûnewald Verlag,
M ainz,1972,284 pp-,DM .24,- .
Schûrmann,Heinz - Der Geistmacht lebendig.- Herder,Freiburg/Br-, 1972,163
PP.,DM .8,80.
Voss,Gerhard u.HelmutHarsch,Hrsg.-

heelwat losse kritische opmerkingen t.av.
onze hedendaagse geloofsbeleving te genieten.Graag aanbevolen.
S.Trooster

A.A.vanRuler

Theologisch Werk.DeelIII
Callenbach,Nijkerk,1971,207 pp.,
/24,50,bijint.122,- .
De voorgaande delen verschenen resp. in

1969en1970,zijwerdenmetqotewaarde-

ring besproken in Streven 23,Juli 1970,p.

Versuche mehrdimensionaler Schripausle- 1081 en 24,oktober 1971,p.100.Ditderde

gung. - Chr. Kaiser Verlag, M unchen, deel omvat 9 opstellen en redevoeringen:
1972,149 pp.,DM .18,- .
tweeoverhetkerkelijkeambt,vieroverde
bevinding of gereformeerde mystiek, een
over theocratie en tolerantie, een over de
reformatorische houdlng tegenover de KaH rgenM oltmann
tholieke K erk,en een laatste overde overHetspelvan de vrëheid
heid in Nederland en hethumanisme.Hier-

Ambo,Bilthoven,1971,78 pp-,/6,90.
onderzi
jn driethemata waaroverVan RuDit kleine boekje van de door zljn grote 1er ons beslist eigen inzichten heeft nagewerk Theologie der Hoflnung vooral be- laten:depersoon van de ambtsdrajer,de
faamdjeworden protestantsetheoloog,li
jkt realiteitvan debevindingen dechnstelijke
theologlsch vooral belangrijk vanwege het houding tegenover de burgerlijke overheid.
feit dat de auteur de <hoop' niet langer Zijn persoonlijke inbreng betreffende deze
enigszinseenzijdig richtop Godstoekomst onderwerpen binnen de Nederlandse theovoor ons mensen, maar deze nu ook be- logischebedrijvigheid isdestebelangrijker
schrijft in het NU van ons bestaan, a1s nietalleenvanwegezi
ln groteeruditiemaar
vreugde om de vri
jheid die Hij ons in ook wegenszijn vri
jheid tegenovergroepen
Christusgeschonken heeft(deorigineletitel ofstromingen in de Hervormde Kerk.M en
luidt:Die ersten Freigelassenen der Schk - heeft Van Ruler dan ook we1 eens een
/ung).<M et de mechanismen van de angst solistgenoemd in ziln theologiseren.Wanen de zorg wordtmen altijd biJde grond neermen hiermee zou bedoelen een indivigehouden'(p.19),maarjuistuitdezeangst dualist,dan vergeetmen zijn belezen en
en zorgzijnwijbevrijd inhetgeloofin Je- gecultiveerdegeloofszin voortraditie en gezus'sterven-ten-leven,waarin God zelfzijn meenschappelijkheid. W anneer men onder
garantie,zijn zegel heeft gedrukt op het solist-zijn verstaat, dat Van Ruler zich
mensenleven,zoalswijdatnu eenmaal1e- voorlopig vrilopstelde tegenover gangbare
ven. Juist daarom mogen wij NU reeds opvattingen en aandrong op persoonlijk be-

leven in devreugdevan dehoo? op Gods studeren én beleven,dan geeftmen hem de

toekomst voor ons mensen.W 1j moesten eer die hem toekomt. Op deze wijze beons geloofsleven eens wat minder concen-

werkte Van Ruler ook oymerkelijke ope-

treren op Gods<heerschappij',enwatmeer ningen voor het oecumemsch gesprek en

1053

Boekbespreking

signaleerde soms vöör anderen nieuwe mo-

gelijkheden.Vandaar dat we blij kunnen

zijn met deze jebundelde uitgavevan zijn
verspreide activlteiten.
J.F.Lescrauwaet

HansUrsvon Balthasar

K larstellungen
Herder Verlag,Freiburg, 19712,190 pp.,
DM .3,
90.
In zesentwintig schetsen van e1k zesà zeven

GODSDIENST

Baers,J.,e.
a.- Naareen reveil54/de /0ageren?- (Tijdschriftvoor catechese),Patmos,Kapellen,1972,72pp.,BF.70.
Lörning,Inge - Kanon im Kanon.- Chr.
Kaiser Verlag, M iinchen, 1972, 295 pp-,
DM .30,- .
M iranda,F.de - Ontmoeting en verwach-

ting.- Bijleveld,Utrecht, 1968, 90 pp.,
bladzijden wi1de schrijver een aantalwe- /6,90.
zenlijke vragen van het christendom,die Naaqkens,B.- Biddende kerk.Opgang.nogal bestreden of verdrongen worden,
klaar en heldernaarvoren halen.TKlarstellungen' vindt men over bv. de liefde tot
Jezus Christus,het mariale principe,tradi-

Emmais,Brugge,1972,198pp.,BF.165.
Palms,Roger C.- De Jezus beweging.Prisma, Spectrum, Utrecht / Antwerpen,

1972,127 pp.,/2,75,BF.44,- .
tie, gezag, medeverantwoordeli
jkheid, de Puchinger,Dr.G.- Zending en ontwikkePaus,hetcontemplatieve leven,heigebed, ling. - M einema, Delft, 1972, 373 pp.,
de priester,etc..
j17,90.
Ten delemaarzijnhetdieproblemendiein Tolk, Jochen - Predigtarbeit zwischen
de publiciteit <brandende problemen'heten. Textund Situation.- Chr.Kaiser Verlag,
Schrijvergeeftdaarbija1sreden:<watmij, Miinchen,1972,162 pp.,DM .14,- .
a1s lauwe christen, doet branden,doet ie- Voith O.P.,Franz - M otivmessen /f
JrH mand diein brand staatnietbranden.W at gendliche. - Hans Driewer, Essen, 1972,
in hem halfafgebrandwordt,doetmijniet 262 pp.,DM .19,- .
ontvlammen'.dprûfung derGeister'luidtde
ondertitel. ln dit toetsen van wat op het

og
enblik hetchristendom beweejten evenzeer gebonden houdt, kiest h1J voor de Dr.P.A.Elderenbosch
smalle weg,die <de besten lonkt'in tegenstelling tot de brede en korte weg van de
vaak snel gesuggereerde oplossingen.D eze

H oor,Israël...

waarin men zich grimmig verschuilt wachtend totdeongunstig verlopende slag voor-

mium 6 :4 flloor. Israël' tot titel heeft,
houdtzich bezig met het probleem hoe in

Boekencentrum,Den Haag, 1971,128 pp.,

j10,90.
'Klarstellungen'zijn niet die egelstellingen Het boek dat de woorden uit Deuterono-

bijis,noch zijn het stellingen die aange- deJoodsesynagogen uitde Bijbelisgeleplakt op de kerkm uur een afscheidsbrief zen.W anneer men de Schriftveelvuldig en
voorstellen.Doordathijzijn gedachten niet intensief bestudeert- hetgeen deze auteur
laatdeterm ineren door een oude ofnieuwe zonder twijfel doet - dan ontkomt men
theolojie,oud ofnieuw mensbeeld,slaagt niet aan de gedachte,dat er in het oude
hij erln wezenli
jke kernen a1s lichtpunten Israël een bepaald schema heeft bestaan
naarvoren te brengen,aangestoken op een
uitnodigende spiritualiteit; dat Jezus de
Christusis,en die gekruisigd.

van lezingen.Erwerd elke sabbatniet zo-

maarietsvoorgelezen,neen,hetschi
jntdat
hetvoorlezen gebonden was aan een vast-

Ditboekje zi
j allen aanbevolen die,nietin staande li
jst. Een lezing uit de Tora was
partijstrijd gewikkeld of door partijzucht gekoppeld aan een lezinguitdeProfeten èn
verteerd,de toekomstvan de kerk nietwil- aan een Psalm.De grote moeili
jkheid van
1en maken ofbreken,maarindekerkblij- dit synagogale leesrooster is,dat hetnooit
ven;nietop basis van een overwinning op

ontdekt is;nerjens heeftmen geschriften

anderen behaald,maar omdatzijhetbeste gevonden waarln een dergelijk leeschema
tegen hetverlies kunnen en zo de kerk een werd beschreven.De enigemogelijkheid om
toekom stgunnen metde gekruisigde Chris-

weerin het bezitte komen van een derge-

tus.Dtstijlissomsoverladen,dewoorden
nietaltijdgemakkelijk,hetgeheelnietzonder emotie.Het zijn we1 die voorwaarden
waardoormen bi
jeen tweedekeerlezen de
innerlijke eenvoud en ri
jkdom ervan leert

lijke lijstmetlezingen is dus:er zelf een

proeven.

m oedens,op vage gegevens.
Auteur heeft een schem a ontworpen voor

G.W ilkens

m aken,op grond van gegevens die m en in

de Bijbel heeft ontdekt.En hierin schuilt
dan ook de zwakte van al dit soort boe-

ken:tevaak nog zijn zi
jgebaseerd op ver-
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een éénjarige cyclus (de Joden kenden de r-k. kerk verlaten heeft en agnosticus
vroeger een driejarije cyclus);de lezingen geworden is.A.Truyman,van wiedestijds

uithetboek Genesls worden in een joed de uitnodiging tot deze lezing was uitgecommentaar verbonden metlezingen u1tde !aan,heeftdeze T
Biecht'voorzien van een
Profetische geschriften en met een Psalm. mleidi
nj en ze verder aangevuld met een
Daarenboven heeftElderenbosch a1s vierde
kolom een lezing uithetNieuwe Testament
gezochtvoor iedere zondag.Ditlaatste geschiedtm.i.op wankele gronden;op enkele

biograflsche schets van Gijsen en een be-

knoptgehouden bibliografie van diens werken.
Hetprobleem van de uniciteitvan de openzondagen durfthi
jzelfsgeen lezinguithet baring van Jezus Christus en het probleem
van het kwaad en hetlijden waren voor
N.
T.te vermelden.
W anneer men dit boek raadpleegt, moet Marnix Gilsen de theoretische redenen
k.kerk
men dus weten dat dergelijke leesroosters waarmee hijzijn verlaten van de r.
een reconstructiezijn;hetmagin iederge- verantwoordde.Een praktisch struikelblok
va1niemand ervan weerhouden om het in vormde de reactionaire organisatie van de
de verkondiging tegaan uittesten.HetSr
om- kerk a1sinstelling.Wie de argumenten van
mentaarvan Elderenbosch op hetboek Ge- Gijsen leest, wordt getroffen door de
scherpte,sereniteit en diepte waarmee zi
j
nesis is in ieder zeer de moeite waard.
naar voren gebrachtworden.Toch bezitin
P.Beentjes

1972 een dergeli
jke apologie nietmeerde
relevantie die ze gehad kan hebben in een

F.deM iranda

Ontm oedng en verwachdng

voorbije periode van de kerkgeschiedeis
waarin de scheidingslijn tussen fgelovigen'
en Theidenen'duideli
jk aan te wi
jzen was.

Bqbelsgetuigenis vanafKain totaan J.Gerits
de Godsknechtuffhetboek Jesaia
Erven J.Bi
jleveld,Utrecht,1968,90 pp.,
16,90.

OskarKöhler

reeds aangeeft, doet hiJ dit vanaf Kain
(Gen. 4) tot aan de Godsknecht uit het
boek Jesala (40-55).
M .i.isdeschrijver ernietin geslaagd de

nen van de pauseli
jke bi
jbelcommissie voor
debestudering van debijbelvi
jftig Jaar ge-

Bewuszseiu störungen im K atholizis-

Met behulp van de f
verdeutschung der
Schrift'van M artin Buberen Franz Rosen- m MJ
zweig poogtde auteur de thema's Ontmoe- Knecht,Frankfurtam M ain,1972,266 pp.,
ting en Verwachting in de Bijbelnaderbi
j DM .23.
te brengen.Zoalsde ontertitelvan hetwerk W atmoetmen nù denken overde richtWleden? Hoe nù reageren op recente katholieke publikaties ten annzien van de pause-

jke onfeilbaarheid, dogmatische uitkomst
lezer bovengenoemde thema's <zo concreet li
mogelijk voorogen te stellen',zoalshiJin van heteerste VatikaansConcilie,honderd

het voorwoord aangeeft (p.7). Gedurende jaargeleden?KerkhistoricusKöhlerzetin
hetlezen van ditboek raaktmen geïrriteerd ditboek zijn visie uiteen op deze twee pedoor de zeer vele citaten uit Bubers vertaling.Het betoog van de auteur zelf wekt
hierdoor de indruk geen eenheid te vormen,
het nodigt niet uit tot lezen. Dit alles wil
geenszins inhouden dat daarmee ook Bu-

riodes. Van een tiental gekende figuren

P.C.Beentjes

r
ich von H@el,Alfred Loiq,AlbertLagrange.Het ls verhelderend mderdaad nù

haalthijenkelepikanteteksten aan diehi
j
dan verwerkt in een gefingeerde brief of
redevoerinj ofdagboekfragment.Voorhet

eersteVatlcanum zijn dato-m.Dupanloup,
linger,von Hefele,von Pastor;voor de
bers fverdeutschung'ongelezen moetbW- Döl
periodevan hetmodernismezijndatFriedven,integendeel!
de argumenten te horen tegen bv.dePau-

selijkeonfeilbaarheid van iemand die vöör
M arnixG#lea

de plechtige dogmaverklaring tot de tegen-

Biechtvan een heiden

strevendeminderheidbehoorde,ofeenki
jk-

Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1971, 63 pp., jete nemen in debriefwisseling van twee
bijbelverklaarders,Lagrange en Loisy,ti
jBF.70.
Dit boekje bevatde tekst van een lezing densde twisten van hetmodernisme.W e1die M arnix Gijsen in 1963 uitgesproken lichtkunnen de lessen van de geschiedenis
heeft te Heverlee (bil Leuven) voor een de kerk ook vandaag helpen haar bewust-

groep dominikanen. HiJ zet erin uiteen zijnsstoringen te boven te komen.
waarom hiJrond zi
jn vijfenveertigste Jaar S.DeSmet

bijzonderaantrekkeli
jk geschreven boek ar-

jTHEATER
Bachler,Karl- Gemalte Theatervorhönge
in Deutschland und österreich.- Bruckmann,M ûnchen,1972,171pp.,gdll.,DM .
35,- .
Dieckmann,Friedrich - Karlvon Appens
Bûhnenbilder am Berliner Ensemble. Henschel, Berlin, 1972, 408 pp., geïll-,
M DN .140,- .
Kosok, Heinz, en Sean O'Casey. - Das
dramatische W erk.- Erich Schmidt,Berlin,1972,419 pp.,DM .58,
-.
Steinweg, Reiner - Das Lehrstûck. M etzler,Stuttgart,1972,296 pp.,DM .25,- .
Theater in der Zeitenwende.- Henschel,
Berlin, 1972, 2 banden, 880 pp-, geïll.,
M DN.45,- .
CharlesX. Carpenter

Bernard Shaw & theArtol
D estroyingIdeals.TheEarly Plays
University of Wisconsin Press,M adison,

1969,262pp-,$10,
-.

gum enteert zorgvuldig de eenheid van esthetische uitdrukking en didactische idee.
C.Tindemans

JohnA.Henderson

The FirstAvant-Garde 1887-1894.

Sources//theM odern French
Theatre
George G.Harrap,London,1971,173 pp.,
E2,- .
WalterPabst,Hrsg.

DJ.
?moderne jranzösische Drama.
lnterpretationen
Erich Schmidt,Berlin,1971,336pp.,
D M .32,- .
H enningK rauss

D ie Praxis der 'littérature engagée'
fpl A'erk Jean-paulSartres 1938 1948
C.W inter,Heidelberg,1970, 186 pp.,
D M .32,- .
G uyCroussy

LeonHugo

Beckett

Bernard Shaw.Playwrightand
Preacher

Hachette,Paris,1971,235 pp.,FF.22,- .
Philip Thody

Methuen,London,1971,270 pp.,f3,- .
Carpenter stelt Shaws fris-verworven geloof in het socialisme voorop;consequent
daarmee moestShaw de vigerende burger-

Jean Genet

Athenëum,Frankfurt,1971,234 pp.,
DM.19,80.
Hendersonsboek iseen tochtnaarde bronlijkeideeën bestrijden.DatdoethiJaanvan- nen,maar ook nietmeer dan dat;alle po-

keli
jk met een aanvalop specifieke opstel- gingen om in Frankrijk hetnieuwe theater
lingen en houdingen in de maatschappij, aan vaste grond te helpen,van Antoine en
vooraldie welke resulteren uitde gerespec- PaulFort totLugné-poe,stelt hij keurig
teerde kapitalistische etMca (Unpleasant op eenrijtje,maarnerlensgaathijovertot
Playsj;vervolgens pakthi
j de romantische een steviger interpretatle.Vo1interpretaties
en morelesentimenten van hetVictoriaanse

daarentegen steekt het werk van W .Pabst

Brittanniëaan (PleasantPlays)om tenslotte en alzitten erwe1enkelevluggeen simplisdevereerde modellen van heroismevan bin-

tische opstellen onder, het merendeel is

nenuit aan te tasten (The M an 0/ Destiny; stofzeker, methodevast en theaterbewust.
Three Plays //r Puritansj.Uitdeze thema- De vertegenwoordiging is betwistbaar; in
tische verkenning haaltCarpenter een clas-

de actualiteit kunnen figuren reliëf verdie-

s
ificatie:propajandastukken,kritische ko- nen,hun relatieve inbreng moet in een pemedies, humamseringen van het heroïsche

riode-analyse toch we1verdwijnen en zo zie

drama.Uitdezeinrijperiode duiktShaw op

ik b.v.G.Bernanos hier niet passen. De
met een nieuw slag dramatische held, in aandacht is uiteraard structureel,wellitehetbezitvan een planmatige wi1voor alles rair-dramaturgisch maar in volle bewustwat de ontwikkeling van de mens kan be- zi
jn van de bestemming van deze teksten.
vorderen (M an and Supermanj.Zonderde- Aan de hand van telkens één werk wordt
zeresultatenwoordelijkteherhalen,sluitL. de totale auteurdoorgelichten datluktb.v.

Hugo zich hier naar de grondtendens bij uiterstgoed bijJ.Cocteau (K.Schoell),P.
aan.Hijbeklemtoontde niet-aflatende di- Claudel(T.Heydenreich),J.Giraudoux (G.
dactischecampagne a1sfundering van Shaws Goebel),J.P.Sartre(K.Kohut),E.Ioneslanjdurige activiteit. Ook hij plaatsthet co (K.A.Blûher),J.Genet(K.P.Steiger)
soclalisme centraal, met de wat eigenzin- enA.Césaire(W .Pabst).H.Krauss'studie
nige Shaviaanse afsplitsing van de Creative is een minutieuze,tekstenuitpluizende anaEvolution a1s beheersende ideologie. Dit lyse van Sartresweg naar de duidelijkheid

1056
toe; de uitslag is uiteraard zonder verrassingen,maardeaarzelingen en vastberaden-

heid tussenti
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j,,sv

j

kett-studie is die typisch-Franse lyrische Ca
sty,dlcn- The#l-JojRobertRossen.
-

brok die nietaan feiten toekomten Je tenMuseum of modern art, New York,
slottevolledig opjeadem laat;enwaarhjJ' 1969,57 pp.,gdll..

afen toeboeiendwordtwanneerhijstruc- Wiene,Robert- The cabinet0/ Dr.Cali-

tuurschema's afdrukt,daar worden de ar- gari. - Lorrimer, London,1972,100 pp.,
gumenten, de criteria en de consequenties gdll-,E 1,05.

volstrekt jeheim gehouden.n ody's studie
iseen Dmtse vertaling van hetEngdse ori-

gineel(cfr.Streven,okt.1968,p.102),waaraan verbazend genoeg geenenkelewijziging

is aangebracht, alsof sedertdien niets viel William K.Everson
op te tekenen.
The Films o! HalRoach
C.Tindemans
M useum ofM odern Art,New York,1971,
KarlheînzBraun und PeterIden,Hrsg.

96pp-,$2,50.

NeuesdeutschesTheater

een reekskorte.telkensbi
jzonderknap ge-

Het Museum of M odern Art startte met

Diogenes!Zûrich,1971,310 pp-,DM .12,50. illustreerde,monografieën over AmerikaanJe kunt Je natuurlijk afvragen watde zin se filmregisseurs.Cukor,Stevensen Rossen
kan zijn van dezesliertonaffe fragmenten, werden samen metRoach in de eerste vier
chaotische handelingen.retorische ontwer- volumetjes besproken. In Europa is een
pentotactiesuggesties,20 in totaalen waar- traditie van filmstudie zo goed a1s onbe-

in maarheelmoeizaam finen en tendensen staande.De Italiaanse filmpublikatiesblijherkenbaar worden.Sommige auteurs heb- ken telkens opnieuw vast te zitten aan
ben zich al een kwalijke reputatie verza- (marxistische) esthetische theorieën; de

meld:B.Brock,K.W ûnsche, P.Handke, Franse filmstudies hebben een polemisch,
W .Bauer,R.W .Fassbinder;andere zijn combattief karakter,waardoor hun plaats
nagenoeg debutanten in watnog drama * 1 en functie weer geheelelders komt te ligzijn;H.W iesner,G.Kelling,H.Rosendor- gen. De Britse filmstudies benaderen het
fer,B.Frischmuth,H .J.Fröhlich,P.M a- meesthetAmerikaanse model,maar blijven
tejka, G. Riihm, W . W ondratscheck, E. fundamenteelverdeeld tussen het gesofistiJandl; een derde categorie behoort tot de keerde, Ameri
kaanse praqmatisme en de
volhardendepogers:F.X.Kroetz,H.Hen- verschillende principiële,m1n ofmeertheokel,R.Korn,J.Ziem,W .Deichsel.Hetis reti
sche uitjangspunten van hetvasteland.
een defilé van rebellen:tegen de tijd én De publikatlesvan hetM useum of Modern
tegen hettheater.Hun waarde bestaatveel- Artzi
jn dan ook om verscMllende redenen
eerin de informatieoverbepaalde (onlar- zonder meer onmisbaar. De belangrijkste
tistieke behoeften en te plaatsen of te ver- lijktme we1de sfeeren mentaliteitwaarklaren iser nauwelijkséén definiteit.Des- mee film er wordt bekeken en geWaartructiefen balorig in dialoog en taal,struc- deerd.De Am erikaanse film iser geen m y-

tuuren figuur,handelingen idee,schrijven thisch objectvan afkeerofadoratie.Naast
ze een geïnstitutionaliseerde twijfelbi
j e1- kennisvan de filmsiserook ruime VCVOCkaar;de enecategorie trektop tegen dege- li
jheidvoorhetpubliektvoordepopulari-

ijkteesthetischeconstanten,de anderema- telt,voor de concrete blografische en eco-

nipuleert de scène a1s een uitstalraam voor nomische gegevens.Dit alles in tegenstel-

de defecten in de maatschappij en wordt lingtotde manierwaaroq in Europafilmbi
jgevoljastmatisch didactischen moralise- studiestelkenseenprincipleelkarakterkrijen,terwijlde kennisvan feiten vaak te
rend:ziJhetlanqsde averechtse kant.En g
WCnSO overlaat. Ter herinnering: Ha1
zoz1ejegeleidehjk dezin toch opdoemen;

hun kritisch realisme ofhun expliciete vivisectie schopttegen een theater aan dathet
verleerd heeft naar zichzelf te vragen en
vegeteertop zijn overgeleverde zin die het

Roach isvooralbekend a1s producentvan
Laurelen Hardy.Roach werkte o.m.ook
metHarold Lloyd en Harry Langdon,maar
produceerdeook avonturen-en kinderfilms.

logie.
C.Tindemans

aspecten van hetvak.
D .Lauwaert

eigenlijkiskwiltgeraakt.Bi
jgevolg:voorde Regelmatig regisseerde hijook enkele films
taaie belangstellende een onmisbare antho- o.m.om voeling te blijven houden met alle
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bi
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K R E D IE T B A N K
bekomen gemakkeli
jk kredieten (betaalkrediet,
gezins- of beroepskrediet,woningkrediet) op
gunstvoorwaarden,dank zi
jhet
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VOOR MEER INLICHTINGEN,VRAAG ONZE BROCHURE OF
W END U TOT EEN ONZER 630 KANTOREN.

Proj.Dr.M .DeWachterv
%.
J.
VOOR EEN BETERE M EN:

Ethiek en Revolutie
Formaat:13 x 19 cm
220 blz.
Serie tEcclesia'
ISBN 90 264 7164 5
215F

Maurits De Wachter(1930)studeerde klassieke en Germaanse filologie,Thomistische Wijsbegeerte en Theologie.In 1966 behaalde hijte Romehetdoctoraatin de
t
ologie.Hijisdocentaan de Katholieke Universiteitte Leuven en sindsenkele
'he
Jaren ook associate visiting professor aan de Notre Dame universiteit te lndiana

(V.S.
A.).Hijisookmederedacteurvan hettijdschriftiBijdragen'en 1id van verschil-

lende studiecomm issiesoverm edische problemen,echtscheidingsproblematiek,abor-

tus.Publiceerdeo.a.d
Lepéchéactuelselon SaintBonaventure'(Parijs,1968),artikelen in <Bijdragen',iTijdschriftvoorTheologie',(
Louvain Studies',istenslottemedewerker aan de encyclopedie tcatholica', t
Lexique Saint Bonaventure' en verzam elwerken over priesterschap en echtscheiding.

Misschien zullen dejaren 1960-1970 degeschiedenis ingaan alshetrevolutionaire
decennium dertwintigsteeeuw.NietslechtsomdatAfrikaanseenLatijnsAmerikaanse ontwikkelingslanden hetjuk derkolonisten afwierpen,maarook omdatOosten
W est alom studentenrevoltes, rassenonlusten en revolutionaire bewegingen kenden.
Uitdevloedvan publikatiesoverdezerevolutiesisonsgaandewegduidelijk geworden datvele auteurs over revolutie,en speciaalover de theologie van de revolutie,
schrijven alsofhethierom een klaar,eenduidig gebeuren zou gaan.Dit lijkt ons
nochtanseen misvatting tezijn,enmisschienligthiereenverklaringvoorhetfeitdat
ethische beschouwingen zo dikwijls tekortschieten ofwelaan het echte fenomeen
voorbijlopen.
N.a.v.de Geneefse conferentie van de W ereldraad van Kerken isde complexiteitvan
hetrevolutiebegrip in zichtgekom en,evenals de onvoorbereidheid van theologie en
theologen om dit wereldprobleem te benaderen.Uit historische en sociaal-politieke
studies poogde de auteur verdereen bruikbare,ethische definitie te ontwerpen die
kan
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een breed publiek.Overigens moge

hetookeenbijdragevormen totdetaak dieHelderCamaraheeftbeschreven a1seen
kerkelijkeverantwoordelijkheid om bezigtezijn metdenieuwemensdieop hetpunt
staatgeboren te worden,en met de betekenisvan dc sociale revolutie.
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EXTERNAAT
lNTERNAAT

Het drukkersbedrijf een wereld op zichzelf met een nog euime
keuze van t@ekomstmogelijkheden
Scholing : Lager Secundaire Technische School
Aanvaardlng In 1e Jaar: na 6e leerlaar Lagere School

in 2e jaar: na 1e jaar humaniora of 1e Jaar LS1

in 3e Jaar: na 2e Jaar humaniora of 2e Jaar LST
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Standaarth

!i.Lidwlna I
-nliliuuivaarverpleeqkunde
S.Anthonius-Brecht- tel.03-79.05.57

Opl
eidingtot Sanitaire Helpster(15 tot 18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf18 jaar)
Verpleegster

Kostel
oos onderwi
js - voordelig internaat

I

H oger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN
Gildestraat,7 - GENT

tel(09)23.20.57
Ajdelillg A1 2e graad:
-

--

technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
technischingenieur

in degistingsbedrijven
Ajdelillg A1 le graad.
.
bedrijfsassistent
in degistingsbedri
jven
-

-

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistent
in industriële scheikunde

Voorjongensen meisjes
De schoolbeschiktovereen pedagœ

gievoorJongens.
De meisleskunnen volledig pension
nemen in een meisjes-home.

ST. NORBERTUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Stationsstraat 2 - 2570 DUFFEL - Telefoon 015/319.21

Paramedisçh O nderw i
js van het korte type:
Vroedvrouwen /Gegradueerde ZiekenhuisverpletelgtstlersI
Gegradueerde Psychiatrische verplelelglstlers
Duurvan de studies:3 jaar.
Aanvullend SeçundairBeroepsonderwi
js:
Verpl
eegassistenten,2jaar/Zi
ekenhuisverpleegsters,3jaar/
Psychiatrischeverpleegsters,3 jaar
Internaat - Half internaat

M eisl
-e,
W ilje een beelje van je vreugde geven ccn de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

V erpleegster
zc1je zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HO GER TECHN ISCH IN STITUUT VO OR VERPLZ:GKUNDE

Capucijnenvoer,39- LZUVEN - Tel.016 l28#.21

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
Opleiding tottechnisch ingenieur
in mechanica,elektronica
en industriële scheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
methetoog op hettoel
atingsexamen.

Ixsvl
vuuvvoon venpkssoxuxoe M a ria M 1d d e Ia re s
H@spitaalstraat 23-2700 Sint-Niklaas

-

Telefo@n (03) 76.43.48

Bestuurd d@lr de xusters van de Verrexen Zaligm aker

Een modern gebluweneomplex

-

Degelilk Onderwijs

BERO EPSAFDELING
-

Voorbereidend jaar: minimum leeftijd 17 jaar -- Verpleegassistente:duur2 jaar
Gebreveleerde verpleegster:duur3 jaar

TECHNISCHE AFDELING
--

Gegradueerdezlekenhuisverpletelgtstler:duur3 jaar
Gegradueerde psychiatr.verplelelglstler:duur3 jaar
Gegradueerde sociale verpletelglstler:duur4 Jaar
INTERNAAT EN HALF-INTERNAAT

lniiehtinsen en inslhrijvingen :
-

W erkdagen van 9 tot 12 uuren van 14 to1 17 uur
Zaterdag van 9 tot 12 uur
En volgens afspraak.
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Personalia

H. Jans S.J., geboren 1924. Licentiaat filosofie
en theologie: 1959 - 1961 assistent geologic aan
de Universiteit le Leuven; 1965 doctor natuurwetenschappen (kristallografie). Doceert aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiel; van de wetenschappen. Adres: Minderbroedersstraat 11, 3000-Leuven.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechten in Nijmegen. Was daarna tot de oorlog
parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog
bij De Maasbode. Hij was secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetcnschap aan de Universiteit te Nijmegen.
Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris
voor Algemene Voorlichting op Curasao. Hij
was algemeen secretaris van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.
Robert Hon 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 documentatie uit over Oost-Europa in de Arche
Verlag (Zurich). Adres: Scheideggstrasse 45, Zurich.
Prof.

Dr.

P.-H.

Virenque,

geboren

1919.

Doc-

tor in de economische wetenschappen, gewoon
hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen. Richtte in 1958 het
Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek (SESO) op, waarvan hij tot 1970 de
directie waarnam. Adres: De Hulsten 74, 2153Zoersel.
Drs M. A. J. Coolen, geboren 1944. Studeerde
van 1966 tot 1972 theologie aan de Universiteit van Nijmegen. Adres: Oranjesingel 59, Nijmegen.

Frans Bocnders, geboren 1942. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te Leuven. Producer bij de BRT, derde programma. Adres: Waterloostraat 41, 2600-Berchem.
Prof.

Dr.

S.

Troosler

S.J.,

geboren

1915.

Pro-

moveerde aan de Gregoriana te Rome in de
theologie. Was professor aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Amsterdam. Publiceerde o.a. 'Evolutie in de erfzondeleer* en 'God
voor ons mensen*. Adres: Kloosterweg 36, Bunde (L.)
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V P.. Voorzitter
redactieraad 'De Nieuwe Maand'. Adres: Van
Putlei 13. 2000-Antwerpen.
Ward Bosnians, geboren 1934. Maatschappelijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comitd Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56. 2540-Hove.
Drs. J. J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde
economische wetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij is thans als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep
micro-economie van die instelling. Adres: Kathe
Kollwitzstraat 23. Amstelveen.
C. J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist,
filosoof, kunsthistoricus en leraar. Adres: redactie.
Prof.

Dr.

Jan Kerkho/s

»./., g e b o r e n

1924. D o -

ceert godsdienstsociologie aan de Theologische
Faculteit te Leuven. Secretaris-generaal van het
Internationale Informatiecentrum 'Pro Mundi
Vita". Adres: Lei 31, 3000 - Leuven.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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In Memoriam Drs. J. M. H. Oomes
De onwaarschijnlijke mens. Het werk van J. Monod / Henk Jans
Panorama der Publiciteit / Hans Hermans
De 'vastenbrief' van A. Solsjenitzyn / Robert Hotz S.J.
De nieuwe schaarste / P.-H. Virenque
De mens blijft mens. Het werk van
Albert Camus / Marius Coolen
1007 Gesprek met Karl Popper / Frans Boenders
1018 Geloven en geloofsverstaan / S. Trooster
Politiek Overzicht
1024 Belgie / Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
1029
1031
1033
1034

Forum
Elementaire economie / J. J. Meltzer
Over een actueel filosofisch probleem / C. J. Boschheurne
De toekomst van de monniken / J. Kerkhofs
Guyana weer in het nieuws / H.H.
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Streven, 25e jaargang. Voortzetting van Studien, lOle jaargang
Streven, Vlaanderen, 39e 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. 020-731989
Administrate
G. Boeve, Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen. Tel. (03) 379794
Postch. Streven 884.67, 2000-Antwerpen
Banken:
Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Antwerpen, rek. 152.555-4015; (postch.
161.00)
Kredietbank, Antwerpen, rek. 1100/13/40933 (postch. 549.18)
Abonnementen (11 nummers per jaar, beginnend in oktober)
Voor Belgie 410 Fr., inclusief BTW
Buitenland: 440 Fr.;
te betalen op een van bovenstaande rekeningen.
Afzonderlijke nummers: 50 Fr.
Nadruk van artikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden

Dreigtonsonderwlsversplintering ?,p.1059
Devemieuwingeninhetonderwijsschijnennietzondermeeralsverbeteringen
te mogen worden geboekt.De effecten van depraktijk van de brugklas,de
keuzepskkettenen denieuwewijzevan eindexamen-afnemenwordenonderde
loep genom en.

Schoolenprestatiemaatschapp#,p.1064
Isonzewelvaartsmaatschappijeen prestatiemaatschappij?Deeconomie,deindustrie,hetbedrijfsleven,zijhebben allemaaljongemensen nodig diekunnen
en willen fpresteren'. En de school moet ze daarop voorbereiden. De m aat-

schappijstelteisen aandeschool.Terecht.M aardeschoolmoetdieeisenniet
klakkeloosaanvaarden,zemoetzevoortdurendcorrigeren.Maakjevan(POStatie'haar principe,dan vervalsje de ware opdrachtvan de school.Deze
bestaater o.m.in datzijdevoorwaarden scheptom van de prestatiemaatschappijeen menselijkemaatschappijtemaken.

'Christenen voorhetsocialisme'
,p.1075
(Dedagdatchristenen werkelijk een integraalrevolutionairgetuigenisdurven
geven,wordtdeLatijns-Amerikaanse revolutieonoverwinnelijk'.Deze woorden van CheGuevaradienden a1smotto voordeEerstebijeenkomstvan de
<christenen voor het socialisme' die in Santiago de Chile plaatshad op het
ogenblik datde 3e U nctad-conferentie daar vergaderde.W atwillen deze m en-

senenhoezijn zijertoegekomen?Ook wiehetnieteensismethun doelstellingen en m ethoden,kan in ieder gevalde inform atie gebruiken die hier geboden wordt.

DeRussisch-Amerikaansetopconferentie inM oskou,p.1086
OndanksN ixonspressieop de Russen doorvriendschap tezoeken m etPeking

behaaldedeSovjet-uniebijhetpresidentieelbezoek aan Moskou een belangrijk politiek succes,nl.datdeR vjet-unievoorheteerstdoordeVerenigde
Staten alsgelijkepartnerwordterkend.

Deonwaarsch#nl#kemensIL p.1094
Inhetjulinummerbehandeldedeauteurdevraagnaardebiologischegrondslagvan de filosofie dieJacquesMonod in zijn wetenschappelijke bestseller
<Lehasardetlanécessité'(iToevalen onvermijdelijkheid')wi1propageren.Nu
dringthijmetzijn kritiek doortotdevraag ofMonodinderdaad deonhoudbaarheid van elke Efinalistische'interpretatie van de evolutie heeft weten te

bewijzen.

Vervolgdeen vervolgerin eenjoodsenovelle,p.1105
AmosOzheeftin zijn jongstenovellenietzozeeraandachtvoordevervolgde
eenprobleem waariederejoodmeeworstelt- maarvoordevervolger.De

-

vervolgerontdekttenslottedathetkwaad,hetalleswegvretende kwaad,nietin
deander,m aarin hem zelfis.

In pl//fea dagen Ierendenken,p.1110
EdwarddeBono vraagtanadachtvoorde wijzewaarop men denkt.Om enig
zichttekunnen krijgenop demogelijkheden van hetdenken,onderscheidthij
het geihspireerde denken,hetsystem atische deA en en hetstrategische denken.

In hetdenken onderscheidthijviertypen:hetnatuurlijke denken,hetlogische
denken,het wiskundige denken en het laterale denken.Inderdaad een onderzoek naar het fm echanism e van ons denken'.

W aarop berustdegewestvorm ing ?,p.1121
Samenvoeging van gemeenten,vorming van gewesten,kortom:bestuurlijke
territoriale reorganisatie,staat in de belangstelling.In dit artikel wordt de
vraag gesteld,welke criteria legtm en aan om de structuuren de grootte van
een gewestte bepalen.Recente literatuur,conferenties en kam erstukken geven
voldoende stof tot een diepgaande bezinning.

Dreigtonsonderwijsversplintering?
Redactie Nederland

Onzegoe e,oudeH.B.S.ligtin coma.Zijheefthaarlaatsteadem nogniet
uitgeblazen,maarwatzijnog aanleven overheeft- een paar<bezemklassen'5waarin de nog onrijpe restantjesvan haarlaatstevolle oogstbijœn
werden geveegd -- kan haargebrekki
g bestaan nog één jaarrekken.Dan
ishetafgelom n.Onherroepelijk.
Hetheeft geen Zn daarover te treuren.

DeH.B.S.waseen kind van haartijd.Detijd vanThorbecke,toen deopkomende burgerstand begon in tezien dathaarkinderen,voorbestemd om
leiding te geven in handel en industrie,weinig baat konden vinden in de

aloude Latijnse School.Om zich in dewereld van handelen industrie te
kunnen bewegen hadden zijmodernetalen en exactewetenschapm n nodig
enhetwasThorbecke,diemetzijn vooruitziendeblik enzijn doorzettingsvermogen hetgeëigende schooltype voorde thogere burgerstand'ten leven

riep.De eerste ingrijm nde Evernieuwing'in de voordien starre structuur
van hetNederlands onderwijs.Naderhand gevolgd door ta1van andere
vernieuwingen,bestaande uitde schepping van sted sweer nieuwe schooltym n,aangepastaan de behoeften van telkens weerandere categorieën in

hetmaatschappelijk leven.Vernieuwingen die ook aan Thorbeckesbloedeigen H.B.S.nietvoorbijgingen.Oorspronkelijk bMoeld alseindonderwijs
kreeg deH.B.S.geleidelijk allerleiopeingen naarhethogeronderwijsen
in haarleerplan moestzijuiteraard de snelle groeivan de wetenschap
bijhouden.Zijmochtoud zijn,maarzijwistzich ook inhaarlaatstejaren
nog aardig aan te passen aan deveranderendeomstandighe en.

Thorkeckesprincipeechter:anderetijden,andere scholen,heeftzich tenslotte tegen haargekeerd.
Zijheeftplaatsm oeten m aken voor een nieuw schooltype:hetatheneum .
ln de structuurvan ditnieuwe schooltypezi
jn uiteraard in deeersteplaats
die vernieuwingen verwerktdie de H .B.S.zelf reeds had ondergaan.Het

atheneum heefteenjaarmeerruimtegekregen om zijnleerlingen vertrouwd
te maken m etde toegenomen en nog steH s toenemende omvang van de
moderne wetenschapm n.En het is nu officieel verheven tot hetzelfde

1060

Redactie Nederland

niveau alshetgymnasium,datzijn wettelijk nog Ztijd bestaand,maarin
feite reM slang verleden monopolie van dvoorbereidend hoger onderwijs'
heeftmoeten prijsgeven.Gymnasium en atheneum zijn nu a1sdvoorbereidend wetenschappelijk onderwijs'aan elkaargelijk gesteld.
Datis œhter maardehelftvan devernieuwing.Nietmeer dan œ n wette-

lijkeerkenningvan œn red slangbestaandetoestand,dienietop adm uate
wijzein dewetwasvastgelegd.
De andere helftvan de vernieuwing bestond uitde toevoeging van nieuwe
elementen,ontlœnd aan nieuwe pH agogischeen didactische inzichten.

Daarvan waren dedriebelangrijkste:deinvoering van debrugklas,deuitbreidingvankeuzemogelijkhHeneneen reorganisatievanheteindexamen.
Bijdeinvoering van debrugklasging dewetgeverervan uitdateen kind
op hetmomentdathetdelagere schoolverlaat,nognietrijp magworden
geachtom œn verantwoordekeustemaken voordevoortzetting van zijn
onde- ijs.Debrugklaswasbd oeld a1séén eersteleerjaar,gelijk voorMle
vormen vanvoortgezetonderwijs,vandeLagereTechnischeSchooltothet
Gymnasium toe.ln die brugklaszou hetkind in de eerste plaats worden

ingeleid in deheelanderewijzevan studeren diehetvoortgezetonderwijs
vanhem vergt.Indezelfstandigeaanpakvanzijnstudie,hed andersdan
hetdatop delagere schoolgewend was.In de twe eplaatszou de brugklasdienen tothetaanvullen van eventueeluitdelagere schoolovergeble-

ven lacunesin zijn vooropleiding.In dederdeplaatsgafdebrugklasde
docenten gelegenheid hetkind gH urendeeen jaarteobserveren,zodatzij
aanheteindevan hetjaareen verantwoord adviesomtrentdevoortzetting
van zijn studiekonden geven.
Bijdeuitbreiding van de keuzemogelijkheden stond de gedachte voorop
dat niet alleen het bestaan van allerlei schooltypes maar ook de studie-

mogelijkhedenbinnen iederschooltypeop zichzelfhetkind zo ruim mogelijk gelegenheid moeten biHen om zijn eigen,zijn persoonlijke asnleg te
ontplooien.Detijddatde schoolzo nodig alleen maar standaardkinderen
moestvormen,achttemen voorbij.Hoemeerkeuzemogelijkheden deste
beter.Daarm ee mœ nde men ook tegemoette komen aan de behoefte van

hetmaatschappelijk leven,datuiteindelijk meerheeftaan vollMig naar
eigen aanleg ontwikkelde persoov jkheden dan aan standaard-diplomabezitters.

Bijdereorganisatievan heteindexamen lietmen zich leiden doordegedachtedat,nu depersoonlijkeontplooiing van hetkind meerop devoorgrond is komen te staan,de beoordeling van het eindresultaat ook meer

aanhetpersoonlijk oordeelvan dedocenten moetworden overgelaten.

1061

Dreigtonsonderwijs versplintering?

W atwordtnu hettotaleeffectvan dezevernieuwingen?
Aan hetovernem en van deverworvenhd en der oudeH .B.S.kan hetatheneum zich geen builvallen,datstaatwe1vast.M aarofde schepm rsvan
ditnieuwe schooltype m ethetinvoegen van die nieuwe elementen een zo

gelukkigehand hadden,staat,op zijn zachtstgezegd,nog tebezien.Nog
voordathetatheneum aandeeerstevolleoogstvan zijn eindexamen toeis,
zijn daaralernstige twijfelsaan gerezen.
De brugklasheeftZch van den be#nne afaan alheel anders ontwikkeld
dan indebM oelingvandewetgeverlag.Erzijn we1bepaaldegroem n van
scholendieeengemeenschappelijkebrum asinhetlevenhebbengeroemn,
maarhetisnietzo daterbrugklassen zijn gevormd voorallevormen van
voortgezetonderwijsgelijkelijk.Zulkebrugklassenzijn erwe1enkele,maar
datblijven hoge uitzonderingen.Scholengemeenschapmn uitsluitend bestaandeuitscholen van voorbereidend wetenschappelijk onderwijsvormen
een andersoortbrugklasdan bijvoorbeeld uiteen samenwerking vanlager
beroepsonderwijsen mavo voortkomt.En die brugklassen zien er weer
andersuitdan de brugklassen van scholen voorberoepsonderwijs alleen.
M etandere woorden:deéneklasdie âlle kinderen uitdelagere schoolzou
saoeten opvangen ona hen uitte selecteren voor de verschillende vorm en

van voortgezetonderwijs,isnooitechttotleven gekomen.Erzijn verschillende soorten brugklassen,afgestemd op verschillende soorten van voort-

gezetonderwijs.Van de beoeling van de wetgeverom de kinderen van
twaalfjaarteontslaan van denoodzaak om reedseen keustemaken voor
devoortzetting van hun onderwijsisdusnietsterechtgekomen.Ook voor
debrugklasmoethetaleen keusdoen.En a1sheteenjaarbrugklasachter
de rug heeft,moethetwéérkiezen.Een derbelangrijkste doelstellingen
van debrugklasisdusnietbereikt.Bovendienbe/ntmenzich aftevragen
ofde doelstellingen van debrugklasbinnen hetenge tijdsbestek van één
jaarwe1bereikbaarzijn.Ergaan steedsmeerstemmen op om de periode
waarin de leerling nog verschillende kanten op kan, naar verschillende
schooltym n te verlengen totten minste tweejaren dan we1dathele idee
van œ n begeleidings-,selecterings- en algemene vorM ngsperiode te beli-

chamen in een afzonderlijk schooltype:demiddenschool.M etdebrugklas
inzijn bestaandevorm ismen kortom noghelemaalnietgelukkig.
Hetopenen van demogelijkheid tothetsamenstellen van keuzepakketten
binnen hetatheneum (evenalstrouwensbinnen hetgymnasium)heeftook
moeilijkhd en opgeleverd.M oeilijkheden metname metde doorstroming
naardeUniversiteit.De oude H.B.S.(en hetoude gymnasium)leverden
leerlingen afin hetbezit van een standaarddiploma.De Universiteit kon
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ervanop-aandatzijallemaaleenbepaaldstandaardpakketvakken hadden
bestudeerd.M etverschillende resultaten weliswaarvan vak totvak,m aar
over hetalgemœ n toch meteen zekeregevarieerde basiskennis,afgestem d

op bepaaldegroepenvan studiemogelijkheden binnen deUniversiteit.Binnen die groepen mochten de verschillende studierichtingen voorkeur hebben voor verschillende aspecten van de H .B.S.- of gymnasium -opleiding.
m aardieaspecten kwamen toch allemaalm in ofmeertothun rœ htop het
eindexamen.Datwordtnu anders.De wetverlœ ntalle bezitters van een

atheneum-ofgymnasiumdiploma gelijkerœhten van doorstuderen aande
Universiteit,ongeacht hun keuzepakket. M aar de Universiteiten nemen
daargœ n genoegen mee.Nu hetdiploma geen zekerheid meer biedtvan
een algem een gevarieerd pakketstudievakken gaan defaculteiten hun eigen

eisen stellen aan hetstudiepakketvan degenen diezijwillen toelaten.Het
einddiploma op zichzelfisnietm eer voldoende voor toelating tot de Universiteit;vooriederestudierichting geldteen bepaald keuzepakketalsvoorwaarde.H etgeen betekent dat de leerlingen van atheneum en gymnasium

zich reedsop een leeftijd van zestien jaar moeten gaan bezinnen op de
vraag watzijlateraan de Uëversiteitwillen gaan studeren.Ofzijdaar
danwé1rijp voorzijn iseen open vraag.
En nu komen dan de eerste eindexamensvan hetatheneum in zicht.H oe
de regeling daarvan precies zaluitvallen isnog nietbekend,maar hetziet
erwe1naar uitdathetinstituutder tdeskundigen'dietoezichtop heteind-

examen houden,weinig meerte betekenen za1krijgen,zo hetalten dele
wordtgehandhaafd.De van buiten de school aangetrokken deskundigen

zullen misschien hun oog nog mogen laten gaan overhetschriftelijk examen,waarvoor de opgaven nog uniform van overheidswege worden verstrekt,maaraan hetm ondeling en aan debeslissing overheteindresultaat
komen zijnietmeertepas.Ditbetekentdatin feitededocenten over de
eindcijfersbeslissen en de kandidaten laten slagen of zakken.ls dat verstandig? De ervaring lqertieder die ooitiets metde eindexamens van de

H.B.S.te maken heeftgehad,daterheelwatleraren zijn die a1smen ze
ongecontroleerd hun gang laatgaan,hoge cijfers uitdelen ofhetpepernoten zijn.De zogenaamde dkolommen achter de streep',die de cijfers
verm elden voor die vakken waarin geen eindexamen wordt afgenom en en
diedusgeheelbuiten de controlevan de deskundigen staan,spreken boekdelen.Erzijnmaarweinig scholen waarin deze kolommen ooiteen onvoldoende bevatten.Deskundigen weten datzijop hun hoede moeten zi
jn

voor allerleimanipulaties waarmee sommige leraren hun cijfers op het
eindexamen zelfsonderde neus van de deskundigen proberen omhoog te
schroeven.M aar afgezien nog van deze weiig bem od igende ervaringen,
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die trouwensook lang niet voor alle scholen en alle leraren opgaan,m ag
men stellen datwanneer hetaan de leraren wordt overgelaten te beoordelen ofhun leerlingen aldan nietvoldoen aan de vereisten van heteindexam en,die beoordelingen per leraar en per school uiteen zullen lopen.
M et andere woorden de betrouwbaarheid van het einddiploma gaat van
schooltotschooluiteenlopen;iederewaarborg datde eindexamens op alle

scholen op ongeveergelijk niveau worden afgenomen en beoordeeld,raakt
zoek.

Reden totjuichen over de nieuwe elementen die het atheneum aan de
oude H .B.S.heefttoegevoegd,is er dus nog allerminst.Veeleer reden tot
ernstige bezorgdheid.
Bezorgdheid voorhetgevaarvan deversplintering.

Debrugklasiseigenlijk alversplinterd;zijisnietheténeleerjaargeworden
datallescholenvan voortgezetonderwijsaan elkaarzou binden.Hetvrije
keuzepakketversplintertdetoelatingsmogelijkheden totdeUniversiteit.De
reorganisatie van het eindexamen dreigt de waarde van de diploma's te
versplinteren aan dehand van hetniveau der scholen dieze afgeven.

Overde gevolgen van een dergelijk versplinteringsproces kan men zich
slechtsin speculatiesverdiepen.W aarbijdemeestvoorde hand liggende
is,datde Universiteiten zich op de duur zelfzullen willen overtuigen van
de waarde der vooropleiding die aspirant-studenten hebben genoten.Zo

alsdatbijvoorbeeld in Engeland gebeurt.Ditzou in feitebetekenendathet
atheneum terugvalttoteindonderwijs;daarmee een der kostbaarste verworvenheden van de H .B.S. verliest en bovendien nog het gym nasium

in zijn va1dreigtmeeteslepen.
W ordthetlangzamerhand geen tijd datdeonderwijsautoriteiten zich eens
op ditallesgaan bezinnen voordathetin een algemene verwarring te laat
is?

Schoolen prestatiemaatschappij
Elisabeth von derLieth

Zoals de publieke discussie over schoolen prestatiemaatschappijtegenwoordig gevoerd wordt,ishetbijna onmogelijk nog iets verstandigsover
dprestatie' te zeR en dat pM agogisch verantwoord is en rekening houdt

metde reële behoeften van œn moderne industriële maatschappij.Ook
hier zijn de m siées gepolariseerd en hopeloos verhard. Op het eerste
gezichtschijnen de radicale kritiek op prestatieschool en prestatiemaatschappijenerzijdsen decompromislozeverdMigingvan beideanderzijds
te passen in hetschema <links-rechts'.Bekijk jehetproblœm dschoolen
maatschappij'echterzondervooringenomenheid,dan besefjehoeonbruikbaardatschema hierisen hoeonjuistdie polarisering.Maarmetdat
inzichtvaltJ
-e positie automatisch zonder dekking.

Natuurlijkzijndecriticivanœnprestatiemutschappijendehaarthorige'
school gemakkelijk <links'te situeren.De andere m sitie is moeilijker
nauwkeurigteomschrijven.Jehoortdeprestatiemaatschappijen de prestatieschoolverde igen doorm liticivan allepartijen,dooronderwijsmensen van alle wereldbeschouwelijke richtingen,doorprogressieve bH rijfsleiders en door conservatieve ambachtskamers.De arp'm enten van Ilinks'

zijngemakkelijkteanalyseren:erbestaateen overvloedigeliteratuuroverl.
De tegenpositie isnietzo duidelijk:hierontbreekteen systematische beZnning over<prestatie';wéteaan naarbuitenkomt,blijftvaak opm rvlak1 Nvdr.De auteurvermeldto.m .:Schule,Intelligenz,Kapitalism us,in Alternativen

77,april 1971;M.Baetghe,Ausbildung und Herrschaft.Unternehm erînteressen in
der Bildungspoli'
tik,Frankfurt, 1969;Kursbuch M , 1971;F.Nyssen,Schule f- Ka-

pitdîsmus,Köln,1969,en Erziehungin derKlœsengesellschalt,M% chen,1971.
Enkele Nederlandsepublikaties,een beetje lukraak:R.Bouwkamp e.
a.,Opvoedenl
vormen, (Proces-Materiaal),Nelissen, Bloemendaal, 1972; DIe rotschool vl?z u.
Bnma,UtrechfAntwerpen, 1970;Co van Calcar,Buitenspel op schoolen in de
maatschappil,Van Gennep,Amsterdam,1971; R.Kroes,Arbeiderskinderen in het
middelbaaronderwijs,Boom,Meppel,1971;Anti-= toritaire en socidistiese opvoeding,SUN,Nijmegen,1X 0;Democratieop school,SUN,Nijmegen,19709Co van
Calcar,S.Soutendijk,B.Tellegen,Sxiaal mîlieu en prestatie, 1968; D.van den
Bdnk,Decrisisin hetonderwqs,Ambo,Bilthoven,1971;Socidisdsche opvoedîng,
Kriti>e Biblioteek,Van Gennep,Amsterdam ,1971.
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kig,isgerichtophetnutvanalledag,maskeertslechtsmoeilijkparticuliere
belangen,verraadtœn twijfelachtigeantromlogie.Wiehetprestatieprincipe wilverdd igen,m aakterzich vaak te god koop van af.M aardaarom

hebben decriticitoch nog nietvanzelfgelijk.

Isonzemaatschapp# eenprestatiemaatschapp# ?
fprestatiemaatschappij'istegenwoordig eenmerkwaardig dubbelzinnig begrip.Sommigen beschouwen deprestatiemaatschappija1sdeenigegarant
vooreconomische groei,algemene welvaarten persoonlijkevrijheid.Anderen beweren datzijhetmenselijkesamenleven m rverteert,demenssystematisch toteendingverlaagt,hetsummum isvan onmenselijkheid.Oorspronkelijk had hetwoord een éénduidigepositievebetekenis.Hetgafhet
onderscheid aan tegenoverdeSstandenmaatschappij'methaarsocialeimm obiliteit,haar door stand en afkomstgedetermineerde vormings-en op-

leidingsmogelijkheden.ld ersmaatschappelijke positie 1ag vastvanafzijn
geboorte,véôrhijook maarietspersoonlijk had gepresteerd.In demodernemaatschappijgarandçertdegrondwetiMerdevrijeontplooiingvan zijn
persoonlijkheid en sluitelkediscriminatievanwege ras,taal,afkomstuit.
Zowordenvormingenopleiding theoretisch onafhankelijk vangeboorteen
afkomst;ie erwordtgewaardeerd volgenswathijzelfpresteert:<prestatie'
wordthetcriterium.De manierwaarop onze maatschappijzichzelfdefinieerta1seen fprestatiemaatschappij'isnietvrijtepleiten van een naïeve
trots.fHogerop komen door prestatie'is hetparoolgeworden;je vindt
nauwelijkseen personeelsadvertentiewaarin geen promotiebeloofd wordt
<bijbehoorlijkeprestatie'.
Dubbelzinnig ishetwoord geworden doorde maatschappij
kritischeanalysen van delaatstejaren.Daarin werd o.m .aangetoond hoe verschillende
vormen van dwang deprestatiebekwaamheid van hetindividu bijna evenzeer determineren als vroeger geboorte, stand of papa's m rtemonnee:
sociale taalbarrièresdie een hogere opleiding in de weg staan,opvoM ings-

praktijken diespecifiekop bepaaldelagen vandebevolkingzijngerichten
die een verschillend aspiratieniveau tot gevolg hebben, woonomstandighH en diede ontplooiingskansen vernauwen.Sociale prom otiedoor prestatie iswelnietuitgesloten,maar helemaalnietvanzelfsprekend.

Van deanderekantblijktdatvoorpromotie in deindustriebijvoorbeeld
andere factoren van meer belang zijn dan prestatie:aanpassing,Ttrouw'
aan hetbedrijf,goederelatiesspelen een beslissendero12.Ook Habermas
wijsteropdatdestatusdieiemand wordttoegewezen,steedsminderalan2 C.Offe,Leîstungsprlnzip und industrielle Arbeit,Frankfurt,1970.
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kelijk wordt van de waardering voor zijn persoonlijke prestatie3.In de
slogan dpromotie door prestatie' moet dus niet alleen achter fprestatie',

maarook achterIpromotie'een vraagteken worden gezet.Natuurlijk zijn
ersedoren in onze maatschappijwaarfonder'en fboven'nog metenige
zekerheid te definiëren en van de aantoonbare prestatie van hetindividu

afhankelijkzijn.M aarhetbeelddatdemaatschappijin haargeheeltezien
geeft,is veelondoorzichtiger.Schoolopleiding,verworven qualifio ties,inkomen, beslissingsbevoegdheid, sociale status verhouden zich helem aal

nietzo totelkaar,datje kuntuitmaken waarin dan welde persoonlijke
prestatie bestaatdie iemand hogerop brengt.Ja,dprestatie'zelfis nauwe-

lijksteanalyseren:eigen inspanning en gunstigeomstandigheen,duuren
niveau van de opleiding en latere werkzaamheid,objœtiefvastte stellen
levensprestatieen subjectiefervaren levenszin,inkomen en sociale status
vormen een onontwarbaar vlechtwerks dat niet eens meer zichtbaar te

makenis.Eerlijkeinspanning leidtlangnietaltijd naarfboven'en 'boven'
zitten er velen die zich nooit hebben ingespannen.In hoeverre is onze

maatschappijdan nog een preJfl/femaatschappijtenoemen?
Aantoonbaarishetprestatiekaraktervan onzemaatschappijdesnoodsaan
watmen bijvoorbeeld hetDuitse dWirtschaftswunder'noemt.Inderdaad is
daar door alle lagen van de bevolking een prestatie geleverd die hetland
relatiefsneluitdehongeren hetpuin van denaoorlogsejaren heeftopge-

trokken tot een 'welvaartsmaatschappij'.Het fenomeen bleef natuurlijk
niettotDuitsland beperkt.dW elvaartsmaatschappij'werd gelijkgesteld met
fprestatiemaatschappij'.M aargaandeweg dringthetnu totonsdoor dat
zulk een maatschappijhetgevaarlooptâllesaftemeten aan deprestatie.
Hetgroeiritmewordtdeallesbeheersendemaatstaf,demenselijkearbeidskrachtde m eestbegeerde waar.W ienog nietofnietmeer fpresteren'kan,

komtinderand vandemaatschappijterœht:kinderen.gehandicapten,zieken,ouden van dagen,mislukkelingen.Overhetsomsm odieuze en opper-

vlakkige gepraatoverde noodzakelijkheid van een radicale verandedng
van demaatschappijkunnen wewe1eensdeschoudersophalen,maarhet
lachen vergaat je wanneer je bijvoorbeeld Horkheimers Zur Kritik der
instrumentellen Vernunftgaatlezen.
Deeisen dieaan de schoolworden gesteld

De maatschappijstelteisen aan de school.Zijdoetdatvia de overheid,
dietoezichtheeftop alle opleidingsinstituten.Leerplannen en examenrege-

lingen komen we1nietdirectvan afzonderlijkemaatschappelijkegroepen,
3 J.Habermas,Technik und Ggçcnlc/ll/fals.ldeologie',Frankfurt,1969,p.103.
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maarweerspiegelentoch minofmeerduidelijkhun belangen.Deeconomie,deindustrie,hetbdrijfsleven,hetleger,deuniversiteiten,zijhebben
allemaaljonge mensen dnodig'diekunnen presteren en zich kunnen aanpassen.De eisen die de maatschappijaldusaan de schoolstelt,bevatten
steedstweedingen:dejongemensen moeten bekwaam zijn om ietstepresteren,d.w.z.de schoolmoethun bepaaldekennis en vaardigheden bijbrengen die onmisbaarzijn om verderte studeren ofeen geschiktewerkzaamheid uitte oefenen;en zijmoeten bereid zijn om ietstepresteren,
d.w.z.op schoolmoethun een heelbepaalde houding van aanpassing worden aangekweekt,zodat alle andere instellingen verder gesm eerd kunnen
lom n.Opvoeding totzelfstandig oordeel,totgegronde kritiek op instellingen en personen verstoort zogenaamd het vlotte verloop van het m aat-

schappelijk leven.Hetisbegrijpelijk en le#tiem datdemaatschappijeisen
steltaan de school.M aar hetis niethelemaalzo vanzelfsprekend datde

schooldie eisen zonder kritiek accepteert.Wilzijzichzelfnietopgeven,
dan moetzijdeverantwoordelijkheid op zich blijven nemen voorde prestatizbekwaamheid van de leerlingen.De prestatie:erefJ/lci# daarentegen
vertoontveelmeer gedifferentieerde aspecten.

Iprestatie'is oorspronkelijk geen pedagogische categorie,maar een fysische,toepasselijkop deproduktiein hetbedrijfsleven.Prestatie = arbeid/
tijd.Hetresultaatvan arbeid binnen een bepaalde tijd istastbaaren berekenbaar.Daarnaar wordthetloon gemeten,dat in de aanvangsperiode

van deindustriële arbeid werkelijk een stukloon was.De mensverdween
achterzijn tprestatie',zijwasnietvan hem,hijkon ernietvrijoverbeschikken,hijmoestze verkomn.Anderen maakten uithoeveelze waard
was en beslisten daarmee over hethele bestaan van de arbeidende m ens.

ln onze technische arbeidswereld zijn de onmenselijke trekken van het
louterprestatiedenkennietmeerzo duidelijk zichtbaartemaken.Arbeidscontracten,geregelde arbeidsduur,sociale voordelen,loonstijgingen,toenemende vrije tijd,verhoogd aandeelin de consumptie maskéren de beknottingvan fundamentelemenselijkewaarden nietallœn in hetindustriële
produktieproces,m aarin de structuurvan dearbeidswereld in haargeheel.
leder leeftvan de prestatievan talloze anderen,maar slechtsweinigen ervaren direct dét en hée hun prestatie anderen helpt; de meeste mensen
<presteren'in de anonimiteiten leven van de verkoop van hun arbeid:het
klassieke begrip van de vervreem de arbeid,waarin de mens a1s een ding
wordtbehandeld.Hiervindtdekritiek van delinksen - en nietalleen van
delinksen - op hetprestatieprincipehaaruitgangspunt.

Deschoolkan prestatienietgewoon negeren,maarevenmin mag zijzich
kritiekloos aan de prestatiedwang van de maatschappijuitleveren.Haar
taakis,jongemensenin staattestellenzich teontplooienin é1hundimen-
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sies.Reduceerjeschooltottprestatie',maak je van <prestatie'haarprincim ,dan vervalsje haarpedagogischeol racht.Deze bestaaterin,leren
mogelijk temaken.<Leren'en <presteren'zijn niethetelfde,hoeonnadenkend ookbeidevaak wordenverward.M aarhetzijn ook nietzulketegengesteldebegripm n alsvelecriticivan hetprestaieprincipeonswijswillen
maken4.Leren isœ nprocesdatin de eerste plaatsen uitsluitend hetklnd
dient:leren stelthetin stattoteen groeiend verstaan van de wereld,tot
ervaringen nzet zichzelf en de md em ensen; het om nt horizonten,zorgt

voorœn waardebeleving,leidthetrijpingsproces,bevordertdeuitdmkking
van individuele interessen en neigingen. Dat gebeurt allemaal we1 door
middelvan bepaalde schoolvakken,m aarisveelmeerdan hetopslaan van
dstof'.In die zin isleren eerdervorming dan prestatie:vorming alsdtoerus-

tingvanhetindividu voorzijnhoudingin dewereld's.Danwordtdetegenstelling duidelijk tothetfysische prestatiebegrip.De leerling wordt niet
gewongen binnen œn bepaaldetijd ietsteleveren datoverzijn beoordeling (en daardoorvaak alheelvroegoverzijn socialekansèn)beslist,maar
hijmag zich eerstlaten toerusten.Datsteltnatuurlijk eisen aan zijn activiteiten aan zijnbereidheid om teleren;nietswordthem indeschootgeworpen.M aarde toerusting voorzijn houdingin dewereld isdevoorwaarde
voorzijnprestatiebekwaamheiden zijn prestatiebereidheid,voorhetinzicht
datjeop deprestatievananderen slechtsaanspraakmagmaken a1sjezelf
totprestatiebereidbent,toteenprestatiewaarvoorjejeidentiteitnietprijs
hoeftte geven.
De tegenwoordig zo gesmadeneohumanistische opvoedings-en onderwi
jstheoriestond juistditbeeld van schoolen vorming voorogen;van <presta-

tie'sprak zijniet.Tegen hetfeitdathaarpraktijk daar niet altijd aan
beantwoordde,stond zijnetzo machteloosa1salle leorieën.W e1werkte
de theorie zelf reM s meteen alte esoterisch en elitair opvoM ingsbegrip.

Demensen waren dvannature'ongelijk,devormingvan œn elitekonaldus
m eteen goH geweten worden gerechtvaardigd.Hetklassieke gymnasium

(defhumaniora')rusttedeleerlingen degelijk uitvoorhunleven in dewereld,maardeM datin bewuste distantie van de arbeidswereld.En slechts
heelweinigen konden van deze vorming genieten..voorde meesten wasde
schooldeonmiddellijkevoorbereiding op hun intrede in de arbeidswereld,
dressuuronderprestatiedwang,gerichtop prestatie.

Dekritiektegen deklassiekeopvod ing,diedelaatstejarenste.ezsheftiger
is geworden,heeftzich in plaats van op de praktijk op de lx rie zelf
geworm n;die werd <wereldvreemd',tnietmeer actuœ l'genoemd.Daaris
4 Cfr.A .S.Neill,Summ erhill.Neills betoog is helemaal niet politiek; dat hebben

zijn adepten ervan gemaakt.
5 S.B.Robinsou ,Bîldungsreform alsRevf.
W/n desCurrlculum.Neuwied,19692.
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we1ietsvanwaar,maarheteigenlijkeprobleem 1agindeelitaireeisendie
hierwerden gesteld en hethogeafvalsquotum ,hetgroteaantalvan degenen
die dezeprestatienietaankonden.Nadere onderzoekingen hebben intussen

echter uitgewezen dathetzelfde ook in andere soorten van onderwijsgebeurt.De schoolschijntvandaag de dag haaropdrachtnietmeerin de
eersteplaatstezien in bevorderen.ontplooien en vormen,maarin vorderen

en selecteren.Zo lijkthetindustriële prestatiebegrip in de schoolte zijn
binnenge rongen en worden de eisen van de Eprestatiemaatschappij'kritiekloosveauld.Onderde druk van hetprestatieprincipe voedtde school
alleen nog op totaanpassing.W ie zich nietaanpast,mislukt,in de school

zowelalsin demaatschappij.Naardeoorzaken waarom iemand zich niet
kan aanpassen,wordtnietgevraagd.

De 'vormingsschool'iseen trestatieschool'geworden
De vervalsing van de tvormingsschool'totœn <prestatieschool'blijktniet
zozeer uitdeinhoud van de schoolvakken,alwordtdie ook heftig bekriti-

seerd.Men verwijtde schoolvakken datze nietactueelgenoeg zijn,maar
zekùnnen datnu eenmaalnooithelemaalzijn:nietiMerenieuwewetenschappelijkeontdekking kan onmiddellijk haarneerslag vinden in hetbetreffende vak op de middelbare school.Vergelijk je de leerplannen over
verscheidenejaren.dan blijkttoch nog altijd een merkwaardigebereidheid
om zevoortdurend uittekam men en zeeen nieuweinhoud tegeven.M oei-

lijkerwordtheta1sjedeschoolvakken inhun geheelneemt.Zeworden in âlleonderwijsvormen - bepaalddoordetraditieen verwaarlozen brede
en belangrijkegebiM en van hetmoderne leven:politiek,economie,recht,
techniek,psychologie,sociologie kom en slechts zeerm arginaalofembryonaalaan bod.Deproblemen van demaatschappijwaarin en waarvoor de
leerlingen eenmaal zullen moeten 'presteren',worden hun nauweli
jksof
helemaalnietbewustgem aakt.Alsflinksen'daarachterboosopzetvermoe-

den,eenbewustversluierenvanheerschappijstructuren,een bewustuitleveren vandejongemensen aan debelangen vanhetkapitaal,bewusteverhindering van zelfbeschikking,dan hebben zijbeslistgeen gelijk.Maar het
blijfteen vraag,ofin hettraditioneleleerprogramma maatschappelijk belangrijke dingen nietweggelaten worden en de jonge mensen zo toteen
zekererealiteitsblindheid wordenopgevoed,diehethun loeilijk maaktde
onmenselijke trekken van een dprestatiemaatschappij'te analyseren en te
kritiseren.De massamedia leveren hier een fundamenteel hulm nderricht,

doordatzijde idx logische tegenm sitie voor een nieuwe heilsleer doen
doorgaan.Hetfeitdatjonge mensen daarzo onkritisch tegenover staan,
wijstop œnverzuim van deschool:op ditgebied heeftzijhen totnogtoe
niettoegerustvoor hun houding in hetleven.
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Nogbedenkelijkerwordthetwanneerwijhetonderwijsproceszelfbekijken
en de roldie expmens,rapporten en diploma's daarin spelen,de manier
waarop prestaties op schoolworden gemeten en gewaardeerd.Rapm rten

en diploma'skrijgen in hetleerproceseen overdreven betekenis,hetleren
richtzich meerop hetcijferdatdeleerling moetzien tehalen dan op het
toenemen van kennisen inzicht.Van kinderen en jonge mensen kun je
natuurlijknietverwachtendatzijaltijdalleenmaaruitpureleergierigheid
zouden leren,maaralscijfersen getuigschriften zulke belangdjkedingen,
ja,tuchtinstrumenten worden,dan blijftdatnietzondernegatiefeffectop
hetvormingsproces.Alsjecijfersgeeft,breng jein deleerlingengroep een
hiërarchieaan,geefjeiedereleerling een bepaalderang.Hoeonopvallend
dattegenwoordig ook gebeurt,deleerlingen zijn zich daarvan bewust,het
brengtconcurrentie in de klas en verstoort de sociale communicatie.De

prestatiesvan deleerlingen dietoch alde sterksten zijn,worden erweliswaardoorgestim uleerd,m aardezwakkeren worden erdoorontm od igd en
geblokkeerd.En vooral:het individu raakt gdsoleerd,solidariteit en sa-

menwerking worden bemoeilijkt,zodat ook de sterke leerling te weinig
mogelijkheden krijgttot dsociaalleren'.Alle beroep op de fklasgemeenschap'en kameraadschappelijkheid blijftbijwoorden als de dagelijkse
praktijk tegengesteldegedragsmodellen inprent.
Zo ontstaan parallellen tussen <prestatiemaatschappij'en <prestatieschool'
diejenietoverhethoofd kuntzien.Deeisen komen inbeidegevallen van
buiten,zijn dusnietop de menszelfgericht.ln beidegevallen wordtde
prestatie afgedwongen;weigertiem and te presteren,dan vallen er sancties.
In beide gevallen wordtde prestatiebereidheid gestimuleerd door concurrentie;de sterke raakthogerop,de zwakke valtterug.VergoM ing en sta-

tustoewijzing zijn inbeidegevallen middelen om iemand tedoen presteren.
Dwangenangstzijninzulk een systeem niettevermijden:in hetenegeval
angstvoordearbeidsplaats(lang nietallœn bijongeschoolde arbeidersl);
in hetandere,angstom gelijketred tehoudenmetdeklas.
Zetten wijdaarmeedeonmenselijkheid vandeprestatiemaatschappijende
prestatieschooltedik in de ved? Alleen zo wordtde massievekritiek erop

begrijpelijk.Steedsmeerstemmen gaan op - van artsen (vooralbedrijfsartsen),psychotherapeuten,maatschappelijk werkers,theologenf- om te
waarschuwen voor de fysieke en psychologische gevaren van de prestatiedwang.Pedagogisch betekent prestatid wang verMndering van sm ntand-

teiten creativiteit;politiek leidthijtotaliënatieen verhindertzelfbeschikking.De twee snmen maken datde scherpste kritiek uitde hoek van een

6Kritiek op hetgrestatiebegrip isop verschillendeplaatsentevinden in hetwerk

van J.B.M etzen ln hetnieuwe boek van W .Kasper,Einfûhrung fn #en Glauben,
M ainz, 1972.
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politiek georiënteerde pedagogiek komt7.Er worden overigens nietalleen
boeken overgeschreven:aan deuniversiteiten proberen radicale studenten

hetexamensysteem tothetabsurdetevoeren;in demiddelbareschoolzijn
collectieve acties om klaswerk te weigeren nog uitzonderingen,m aar het

laatzich aanzien dathetgeen uitzonderingen zullen blijven8.
Leerlingen,ouders,leraren,politicireageren op deze situatie zeer uiteenlopend.De meeste leerlingen en nog vele studenten onderwerpen zich min
ofmeer bereidwillig aan de gestelde eisen.De meeste oudersbeschouwen
de school als het ddistributieapparaat voor sociale kansen' (Schelsky) en
sporen hun kinderen aan om zich aan te passen aan de prestatie-eisen;
vaak oefenen ouders op dekinderen œ n sterkere druk uitdan de leraren.
Deze laatsten ontdekken opnieuw dat ileren'en fpresteren'niet hetzelfde

is;zijdoenhun bestom deprestatidwangteverzachten;in hetbesefdat
angsthetleren blokkeert,zorgen zijnaar hun beste vermogen voor een
ontspannen sfeer.Daarnaastzijn ertochaltijdnogleraren diedeprestatiedwang nietalseen (wellichtnoodzakelijk)kwaad,maar alseen geschikt,
ja,onmisbaar opvoedingsmiddelbeschouwen.<Die de roe e spaart,haat
zijn kind':hetklakkeloosovernemen van zo'n spreekwoord verraadt een
pessimistische kijk op de mensen een grootgebrek aan psychologische
kennis.Een uitspraak a1sthetleven iseen strijd en daarop moeten jonge
mensen bijtijdsvoorbereid worden'versmaltopvoedingstheorie totsalondarwinisme en wijstdeleraar een fatale ro1toe.Stelje daarentegen dat
leren meer uithaalta1shetblijen zonder angst gebeurt,dan wordtdat
gemakkelijk afgedaan a1sttoegeeflijkheid',tpermissiveness'.En dewerkelijkheid schijntdatpessimisme gelijk te geven:de schoolgeeftvaak veel
meertraagheid,lusteloosheid,onaandachtzaamheid,weerstand te zien dan

blije leerlust.Maar waarliggen hier oorzaak en gevolg? W anneerje de
ontembare leergierigheid van kleinekinderen gadeslaat,dan ga je je we1
eensafvragen of de fprestatieschool'het leren niet eerder verhindertdan

bevordert.Datlerarenslechtsmoeilijk totditbesefkomen,iswe1begrijpelijk:demeeste van hen zijn zelfdooreen harde school gegaan.De hoge
eisen die hun in hun opleiding werden gesteld en het strenge algem ene
opvoM ingsklimaathebben hun weinig ruimtegelaten voorzelfbeschikking.

Datmaakthethunmoeilijk nuanderstegaan denken.Vandeanderekant
7H.
-J.Gamm ,Kritische Schule, M iinchen, 1971. Genuanceerder en daarom overtuigender: H. von Hentig, Systemzwang und Selbstbestlmmung, Stuttgart, 19692.
Van dezelfde auteur:Cuernavaca oder Alternatîven zur Schule/,Stuttgart/M iinchen, 1971.fcuernavaca'ishetcentrum van Ivan lllich.Cfr.diens ln derde wereld

onderwijsnx rwestersmodel?in Streven,juli1970,pp.991-997 en oktober 1970,
pp.5-12.Van Illichs Deschooling Society verschijntbinnenkorteen Nederlandse
vertaling bij HetW ereldvenster,Baarn.
8 Cfr.hetfameuzeRode boekje voorscholieren.
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geniethetleraarsberoepin onzemaatschappijgeen hoogprestige.W atœn
leraar presteert,isde publieke opinie moeilijk duidelijk te maken.Dan
gaathijzijnbevestiging zoeken in dehogeprestatie-eisen diehijaan zijn
leerlingen stelt.<prestatie'wordtop diemanierwerkelijk een principe,het
rapporteen fetisj,hetexamen œn elimineringssysteem.
H etkritischeeyenwicht

Wie aan het<systeem'lijdt,vluchttegenwoordig in de utopie.De utopie
van een prestatievrije maatschappijgleidtlogisch totde utopie van een
prestatievrije school.Geen van beidezijn œhterroliseerbaar binnen afZenbaretijd.Deopdrachtvoorvandaag strektdusnietzo ver.Datbetekentechter nietdatwe hetbestaande dan m aar kritiekloos moeten aan-

vaarden.Datonze tprestatiemaatschappij'haar Bruto Nationaz Produkt
nietkandoen stijgen zonderonmenselijkheidisimmersietswatnietallœn
dooranarchisten wordtbeweerd.Deklooftussen watwijtechnisch kunnen en moreelwillen,is vooriederœn duidelijk en niet alleen meteen
moreelappelte overbruggen.De schoolkan,ja,môetdezemaatschappij
voortdurend corrigeren.Datkan zijnietdoorvan alleprestatieafteZen.
maardoordeleerlingenzooptevoeden.datzijonderscheidkunnenmaken
tussen le#tiemeen illegitieme prestatie-eisen.En datismogelijk.Jekùnt
leerlingen hetinzichtbijbrengen datid ervan onsaangewezen isop prestaties van anderen,dat het leerproces op schoolde voorwaarde is voor

latere prestatiebekwaamheid.Ermoeteen zekere controle blijven op de
schoolprestaties,hetgaatnietanders,maardie mag niets discriminerends

hebben,maggeenoorzaak zijn vanangst.Zekan doorleerlingenenleraren
worden opgevata1s œn diagnosemiddel:hoe ver staan we,hoem oeten we
nu de volgende leerfase structureren? W ie ons thans vigerend exam ensys-

teem kent,weethoeweinig bruikbaardecriteriavaak zijn om vasttestellen watdeexaminanduswerkelijkweeten kan;hoeveelirrationeleen subjectieve factoren hiermedein hetspelzijn;hoe vaak nietintelligentieen
bekwaamheid,maar sterke zenuwen en slimme aanpassing aan de sterke
en zwakke plekken van de examinator de doorslag geven.De examensafschaffen is geen oplossing.A1sstudenten weigeren zich te laten examineren,brengen ze alleen maarnieuwe irrationele elem enten in hetdebat.De
enige oplossing hier is: een nauwkeurige formulering van wât men wil
leren,een doorzichtig leerplan dat structureelop die geformuleerde doelstelling isafgestemd en exameneisen dieuitdatleerdoelvolgen.

IH ere poging om hetleren watmenselijkertemaken,vrijvan prestatie9 H.Marcuse,Erosen Cultuur,Bijleveld,Utrecht,1968.
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dwang,wordtdirectgebrandmerktalstoegeesijkheid engeeftaanleiding
tot onheilsprofetieën over tprestatieverval', dniveauverlies' en het teloor-

gaan van onze dwelvaartsmaatschappij'.In de ogen van anderen daarentegen staat ieder die het leerproces wilhumaniseren.aan de verdenking

blootdathijdeprincipiëlebelangencov ictenversluiertendejongemensen alleen maar0P een subtielere,maar des te efficiëntere m anier tot onkritische aanpassing opvod t.Dat heeft tot gevolg dat leraren vaak niet

meerwetenwaarzijpd agogisch staan,hoezijhun pM agogischeinzichten
waarkunnen m aken.Preciesdehumaneen fliberale'leraren worden tegen-

woordig hetheftigstaangevallen.Zijmissen meestalinstitutionele ruggesteun.Zeberusten dan maarofworden hard.Aandeuiversiteiten zijnde
bedenkelijkefenomenen nietmeerteoverzien.Depubliekeopiniereageert
er helaas meer emotioneel 0p dan bezonnen. In de middelbare school

komen de dingen nog nietzo openlijk aan hetlicht,maarwatook Mer
Zchtbaarwordt,wijstop een verstoordeverhoudingtussendemaatschappij
en haaropleidingsinstituten.
Die verhouding kan alleen door de opleidingsinstituten zelf worden her-

steld.Hetdkritischeevenwicht'(H.Roth)tussen individu en maatschappij,
waaraan beide behoefte hebben,kan slechts daar zichtbaar gemaakt en
gerealiseerd worden waarin de doordemaatschappijgedragen schoolde
leraren een vormingsprocesmogeli
jk maken datnietprimair in hetperspectief van de latere bruikbaarheid in het arbeidsproces staat,maar de
ontplooiing en zelfbeschikking van hetindividu dient.De schoolm oet de

eisen van de maatschappijvervullen,maarzijmoetdie ook voortdurend
corrigeren.Datisnietmogelijk doorblind activisme,doorterreuren weigering,maaralleen doorreflectieop de antropolo/schegrondvragen.De
schoolmoetmetdieresectiealtijdweeropnieuw bezigzijnenderesultaten
ervan terugspelennaardemaatschappij.
De m eestovertuigende bezinning van die aard is geleverd door de tKritische Theorie'van de FrankfurterSchule.Op haarbeurtheeftdeze school
gem aakt.Scherpzinig wordt gespeurd naar alles wat de hum aniteit bedreigtofaantast.Uitdie tlinkse'hoek kom tnu ook de heftigste kritiek op
de nieuwe 'gemœ nschapsschool',en datisnietzo verrassend alshetop het
eerstegezichtlijkt.Diezogenaamdegemeenschapsschoolverondersteltim-

merseen Igrootsysteem',een hele onderwijstechnolo/e,geobjectiveerde
evaluatiemethoden,ja,ttest-batterijen'!Datdreigtvan de schoolietsa1s
een grootindustrieelbe rijftemaken:een fdemocratischeprestatieschool'
die haar overzichtelijke grootte verliest,leerlingen die niet meer weten
waartoeen totwiezijeigenlijkbehoren,een vormingsaanbod datweliswaar
'efficiënt'is,m aar gœ n ruimte laatvoor spontandteit, creativiteiten kritiek,een nieuwe prestatiedwang ten gevolgevan hetgedifferentieerde curri-
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culum systeem,kortom,œn schooldiedwarsingaattegen hetdoelvan alle
opvod ing:zelfontplooiing en ik-versterking.

Uitdiekritiek blijktweerdatdlinks'opnieuw hetneohumanistischeopvoedingsideaalontdekt,almoeten we nu ook weernietalle overwegingen die
in die richting gaan,<neo-m arxistisch'gaan noemen.W atde neohumanisten van vandaag van detheoreticivan de 19e œ uw onderscheidt,is allœ n

hun eis datbelangeloos en emanciperend leren voor iedereen mogelijk
wordtgemaakten nietalleen voorœ n elite.

De schoolkan de maatschappijnietdirectveranderen.M aar zijkan de
voo- aarden schepmn voordieverandering,doordatzijbijvoorbeeld leerlingen de ervaring meegeeftdatje van irrationele machtsmiddelen kunt
afzien zonder alle prestatie op te geven.tLeren'en <presteren'm oeten e1kaarvoortdurend corrigeren.Dan iserweerplaatsvoor<prestatie':schoolprestatie,arbeidsprestatie,levensprestatie;ook helm n en verzaken is <pres-

tatie'.Alleen zo wordt een fprestatiemaatschappij' ook een menselijke
maatschappij.

'Christenen voorhetsocialism e'
Santiago de Chile23-30 april1972
Inca

Van23tot30april1972,tegelijkmetde3eUnctad-conferentieendatwas
metopzetzobdoeld,zijn meerdan vierhonderd christenen uitallelanden
van Latijns-Amerikabijeengeweestin SantiagodeChile:fabrieks-enlandarbeiders,studenten,priesters en religieuzen,katholiçken en protestanten,

en één bisschop,Mgr.M endezArceo van Cuernavaca (M exico),allemaal
m ensen die leven en werken metde minstbd eelden van hun volk.H et

doelvan de bijeenkomstwas:Eervaringen uittewisselen,daarop theologisch tereflecteren en toteen gemeenschappelijkeactietekomen;aan de
buitenwereld bekend tem aken datvele christenen in onscontinentvoor de
revoludehebben gekozen en reedsvanuitdie optie werken'l.Deanalyse en

deresectiesteundendusop een reëlerevolutionairepraktijkendatmaakte
de eerste samenkomst van deze dchristenen voor het socialism e' tot iets

nieuws.<Eén van de belangrijkste ontdekkingen van vele christenen van
vandaag is de convergentie tussen de radicaliteit van hun geloof en de
radicaliteitvan hun politiek engagement...Tussen vitaalgeloofen revolu-

tionairepraktijk iseen vruchtbarewisselwerkingmogelijk.. Nietzo echterdatdechristenietsspecifieksbijtedragenheeftvôôrhijaan derevolutionairepraktijkdeelneemt;pasindestrijd zelfza1blijkenwelkespecifieke
bijdragezijn gelooftebiH en heeft;waaruitdie za1bestaan,kan niemand
van buitenuitvoorzien'o.M .a.w.debijdragevan revolutionairechristenen
kan nietbestaan in een eigen christelijke.zogenaamd <derde'weg (hettercerismo),tussen liberaalkapitalismeen socialisme,doch uitsluitend in de
nietalleen maar tactische,maar strategische deelname aan de éne globale

socialistische revolutie3.Algemene en overijlde beschouwingen over de
spœifiekebijdragevandechristen zoalsdiegewoonlijknaarvoren worden
gebrachtin dedialoogtussenchristenen enmarxisten,zijnvan geen nut;
1 GonMlo Arroyo s.j.in de openingstoespraak.
2 Slotcommuniqué,3, 1-2.

3 FidetCastro bijZjn bezoek aan Chili,in een gesprek met smdenten van Concepdon,18 nov.1971:<lk zeg u zonder enige aarzeling datwi
jdegengageerde,revolutionaire christenen a1s strategischebondgenoten m oeten beschouwen,nietzo m nn.
g
a1sreisgenoten vooreen korte tijd'.
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allœnderevolutionairepraktijkzelfkanheteigenevandechristelijkebijdrage op zijn waarachtigheid toetsen.
Hoezijndezemensenhiertoegekomen?En watisdaarin Santiagowerkelijk gebeurd?
Aanloop
Toen in september 1970 Allende tot president werd verkozen,ging een
twintigtalpriestersdie in Chiliwerken m et arbeiders en marginale bevol-

kingsgroemn,hem zeggen datzijbereid waren op œn kritische en vrije
wijzemeetewerken aan deopbouw vanhetsocialisme.In april1971organiseerden zijin Santiago een bijeenkomstvan gelijkgezinden.Er waren
tachtig deelnemers uit alle provincies van Chili4.De concrete en scherpe
verklaring die doordeze dGroep van Tachtig'aan hetslotwerd uitgegeven,

stak schrilaftegen devoorzichtigheid en Konpartijdigheid'diedoorgaans
de uitspraken van de kerkelijke hiërarchie kenmerken en de christenen
alleen m aar argwaan en vreesinboezemen om zich m litiek te engagerens.
<De arbeidersklasse in Chilileeftnog steeds in œ n situatie van uitbuiting
. . . De oor
zaak daarvan ishetkapitalistisch systeem ...Die situatie tolere-

renwijnietlanger...Hetsocialismeomntdewegnaareennieuweeconomie,dieeen autonomeen versneldeontwikkelingmogelijkmaaktentevens
een einde kan maken aan de klassentegenstellingen...Wij voelen ons
betrokken bijditproces en willen hetonze bijdragen tothetwelslagen
ervan.De diepste rH en van ons engagementis onsgeloofin Jezus Chris-

tus,een geloofdatzich verdiept,vernieuwten gestaltekrijgtalnaargelang
de historische omstandighH en.Christen zijn is solidairzijn.Solidairzijn
nùinChilibetekentdeelnemenaanhethistorischprojectdathetvolk heeft
ontworpen'.

Contacten metsoortgelijke groemn in andere Latijnsamerikaanse landen
leidden algauw tothet idee om ze allemaalœ ns samen te brengen.W e1

vroeg men zich afwathetnutkon zijnvan zo'n continentalebijeenkomst.
W as een zo radicale én concrete doelstelling als die van de <Groep van

Tachtig'ook toepasselijk op anderelanden?De realiteitisimmersoveral
4 Belangrijk wasdemedewerkingvan de Peruaanse theoloog GustavoGutierrez en
van enkele economen van de regering.

5 Cfr.bijvoorbeeldde Verklaring van de Chileense bisschoppen van M sept.1970,
die de christenen uitnodigde om geëngageerd in hetleven,de studie en hetwerk te

staan,altijd in dienstvan dewaarheid en derechtvaardigheid samen methetvolk,
hetgezin,dejeugd en metallevitalekrachten van hetvaderland,altijd metbegrip
voor iedereen en met verstandige waakzaamheid, zoals het Evangelie leert. Kardi-

naalSilva weigerde de bijeenkomstin Santiago voortezitten en leverdeerernstige
kritiek op.Cfr.InternationaleKatholîekeInformatîe(IKI),16-30april1972,p.31.
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verschzend.Na langdurig overleg werd in december 1971 door priesters
uitArgentinië,Brazilië,Bolivië,Columbia en Peru en doorhetSœ retariaat
dchristenen voor het socialism e' (de nieuwe naam voor de tGroep van

Tachtig')besloten debijeenkomstdoorgangtedoen vinden.Inmaart1972
hadden in deverschil
lendelanden nationale bijeenkomsten plaatswaarop
de socio-economischeen politieke situatievan heteigen land en de ro1van
de kerken werden geanalyseerd. Die verschillende rapporten werden in

aprilin Santiago bijeengebracht.Zijvormden dematerie voorde resectie
en destellingname van de conferentie,een zo overvloedig materiaal,zowel
over de situatie in de verschillende landen, a1s over de manier waarop

christenen daarinwerken,datwijerhierslechtsenkeleelementen van kunnen presenteren.

1.H onduras
HeelCentraal-Amerika bevindt zich op hetogenblik op œn cruciaalmo-

mentvan zijngeschiM enis.DedoordeVerenigdeStaten gelanceerdeintegratievan deeconomieheeftmetgrote moeilijkheden tekampen,die van
structurele aard zi
jn.Depolitiek-militaireintegratieisgerichtop een versteviging van de status quo.De CONCEDA, de Centraal-Amerikaanse

Defensieraad,maakteen bijnatotalecontrole op alleactiviteiten van progressieve groem n mogelijk.Honduras,Nicaragua,Salvador,Guatemala
worden geregeerd doormilitairen.W atonderdrukking,folteringen,ontvoeringen en uitdeweg ruimen van m ensen betreft,doetGuatemala nietonder
voor Brazilië.
Economisch probeertH ondurasoverte schakelen van landbouw OP industrie(vooralconsumptiegoederen).M aardatgebeurtin de oude agrarische
structuren methaar kapitalistische en pre-kapitalistische produktieverhoudingen.De volksklassen vallen nietalleen buiten een adequaat inkom ens-

niveau,maarbovendien vinden zij,naarmate de handenarbeid vervangen
wordtdoor technologie,steeds minderwerk in de nieuwe industrie. H elemaalafhankelijk van deVerenigde Staten,isde industrialisering dan ook
gerichtop debehoeften enbelangen van deAmerikaanse en multinationale

bedrijven.
Socinnl en politiek is er in het volk een bewustwording aan het groeien.
De <campesinos'organiseren zich en deze beweging ontwikkelthaareigen

dynamiek.Zijbezetten landbouwgronden die de grootgrondbezitterszich
weerrechtelijk hebbentoegeëigend.ln hoofdzaak gerichtop deonmiddellijke terugvordering van de grond,hebben deze acties ook een politieke
draagwijdte:zijzetten deregeringvoordevraagbetreffendebeziten eigendom en bevorderen tegelijk de verdereontwikkeling van hetpolitieke be-

1078

lnca

wustzijn.De reactie van deheersende klassein de landbouwsectoren de
bananencompagni& n is brutaal:enkele maanden geld en werden in La

Talanguera,hetoostelijk departement van Olanche,actieve campesinos
door politie en m ilitairen gewoon afgeslacht.

Dekerkelijkehiërarchieheeftdaartoen omnlijk tegen geprotesteerd.Door
haarvormingswerk (haardpedagogievan de Bevrijding'en haarpsychosociale centra)heeftdekerk in Hondurasongetwijfeld een stootgegeven
aan hetbevrijdingsproces.M aarde laatstetijd gaatzijweeraarzelen.ln
œ n onlangsuitgegeven communiqué spraken de bisschopm n van thethei-

ligerechtvan privébezit',betoogden zijtdatdekerk hetmetgeen enkele
vorm van geweld eenskan zijn',dattdepersoonlijke optiesvan priesters
zo gM efinieerd moeten worden,datdehiërarchienietwordtgecompromit-

teerd';priestersdie aan politiek willen doen,blijven beter geen priester.
Deze Kvoorzichtigheid'van dehiërarchie ontm od igtdegeëngageerdepries-

ters en leken,terwijlbehoudsgezinden erdoor aangemod igd en versterkt
worden.

2. N icaragua

EconomischzetNicaraguazijn eersteschreden op deweg van hetkapitalistischefdesarrollisme'(desarrollo = ontwikkeling).Deplannen daarvoor
zijngemaaktdoorAmerikaansetechnici,maarzeworden slechtuitgevoerd
doorderegering.Debuitenlandseschuld isin delaatstetienjaarvan 21,7
miljoen dollartot187,9miljoen gestegen.
Op socirmlgebiH heerst een diepgaande desintegratie.De bovenste lagen
vandebevolkingleven gelijk debuitenlandsebourgeoisie;dem iddenklasse

(industriëlen,exporteursvan landbouwprodukten en de opkomendegroep
van technocraten)trachten datvoorbeeld natevolgenen verliezen zo hun
identiteit.De onderdruktebevolkingsgroep bestaatuitarbeidersen campe-

sinos.Dezelaatsten vormen 60% van de totalebevolking,maarzijn helemaalnietgeorganiseerd.Ook onderde arbeiderszijn erslechtsweinigen
lid van één van de viervakbonden,die overigensweinig invloed hebben.

Dekerk washiertotin 1969 watzijoveralin Latijns-Amerika was:een
kerk die door haar morele invloed de status quo mM e in stand hield en
'consacreerde'.Vanaf1969isechteraan deuniversiteiten,in demiddelbare
scholen en onder enkele priesters het protestop gang gekomen tegen de
toenemende terreur:arrestatiesvan priesters en universitairen,folteringen,
uitwijzingvan priesters,enz..Hetbegon metdebezetting van enkele kerken en scholen:de eerste keerom te protesteren tegen de folteringen door

depolitie;een twe.
edekeersverld enjaar,om vijftien politiekegevangenen
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vrijtekrijgen.Degrotebetekenisvandezeacties1agechterindesamenwerking tussen marxisten en christenen.
De rapporteurvan Nicaraguabeslootmetde dramatische woorden (lk zou

een vurigberoepwillen doenop alonzeLatijns-Amerikaansebroeders,dat
zijonsniet1oslaten.In Centraal-Amerikaisdeoppressieop hetogenblik
hethardst.In Hondurasen Nicaragua sterven bijna dagelijkscampesinos
indestrijd.lkliegniet,ikoverdrijfniet.Erisgeensprakemeervan opsluiting in degevangenis,jewordtgewoon terplaatse gefusilleerd'B.
J.Argentinië
Socinnl-economisch heeft Argentinië te kampen met dezelfde structurele

moeilijkhden alshetheleContinent.Eén kenmerk onderscheidthetechter
van deandereLatijns-Amerikaanselanden:degrotekrachtvan hetproletariaat,dietedanken is aan zijn sterke vakorganisatie en hetnog stee s
vitale tperonisme'.

Datheeftzijn voorgeschid enis.lndejaren 1940-1955kwam ereen nationalebewe/ngopgang,gerichtopœn sterkeindustriëleontwikkeling,een
m assieve concentratie in de std en en politieke hervormingen.De arbei-

dersklasse organiseerdezich stevigen werd nadrukkelijk gepolitiseerd.Als
Peronin 1955doorhetlegerwordtafgezet,laathijo.m.een partijpolitieke
bureaucratie achterdie langzaam haar integratie za1zoeken in de liberale
PartiJ
'en,en een arbeidersklasse die keihard weerstand zalbieden aan de
imm rialistische en liberale plannen.De internationale persheeftditpero-

nisme altijd afgeschilderd a1seen oppervlakkig en tegenstrijdig fenomeen
ofalseen kinderlijk fascisme.W atervan in Argentiniëisovergebleven,is
echter geen sentimenteelheimwee,maar de * 1van het volk om door te
gaan meteen ervaring diegeleid werd dooren in dienststond van de arbeidersklasse.BrH e lagen van de middenstand uitde industrie,de landbouw

en dedienstverlenende sectorhebben zich daarbijaangesloten.
Van 1955 totvandaag hebben de elkaar snelopvolgende m ilitaire en burgerregeringen geprobeerd de invloM van het peronisme in te dammen.
Tevergeefs.Voortdurend opnieuw greep het leger in.In 1966 ontbindt

generaalOngania (1966-1970)hetCongresen depolitiekepartijen en hij
wilde studenten en arbeiders depolitiseren.De traditionele politieke par-

tijen worden inderdaad verlamd,maar de studenten- en arbeidersbewegingen worden strijdbaarderdan ooit.Erontstaateen klimaatvan volks6 Ongeveergelijktijdig metde bijeenkomstin Santiago publiceerden de Nicaraguaansebisschoppen een briefwaarin zijzich openlijk van hetregime distantieerden.
Cfr.1Kl, 16 -31 mei 1972,p.28.
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opstand.Sindsde opstand van Cordoba,juni1966,dieOngania ten val
bracht,zijn minstensin vijfgevallen helesteden inhanden geweestvan een
totrazernijgebrachtvolk:Cordoba,Rosario,Tucuman,Catamarca,M endoza.
M etde toenem ende radicalisering van de revoluionaire groepen werd ook
de repressie harder en eiste iedere dag slachtoffers.Er was in Argentinië

op datogenblik werkelijk œn interneoorlog aan de gang.Nu hebben de
machthebbers en bezitters hun tactiek gewijzigd:door allianties metde
vakbeweging en hetperonistisch populisme willen zijhun machtconsolideren.Daarvoor moeten echter alle echt revolutionaire m anifestaties en
allerevolutionaireactiviteiten van niet-peronistischeoorsprong worden onderdrukt.
In deze gecompliceerde situatievertoontde houding van dekerk drie varianten:een conservatieve,een <desarrollistische' en een revolutionaire.De
eersteisdie van een minderheid en heeftabsoluutgeen toekomst.De tweedeisdievan de meerderheid van de clerusen van de praktizerende katholieken,die we1hervormingen van liturgische en caritatieve aard nastreven,

maarzich dbuiten depolitiek'willen houden.Daardoorbestendigen zijde
statusquo.H un progressism ebeperktzich totde binnenkerkel
ijkecontext.
De derde,revolutionaire variant wordt vertegenwoordigd doorvele (ver-

deelde)groepen van leken,door enkele bisschopmn en vooraldoorde
M ovimiento de1osSacerdotesde1Tercer Mundo (M STM),de Beweging
van Priesters voor de Derde W ereldT.
Dezelaatsteisin december1967 ontstaan op initiatiefvan een kleine groep
priestersalsantwoord op een Boodschap van 18 bisschopm n van de Derde
svereld,die er niet onlloog: <De volkeren van de ontwikkelingslanden
vormen hetproletariaatvan dehuidigewereld .**De christenen hebben de

plichtte laten zien dathetwerkelijke socialisme hetintegraal beleefde
christendom is. Zijmoeten voorkomen datsommige mensen God en
godsdienstverwarren m etde onderdrukkersvan dearmen en de arbeiders:

hetfxdalisme,hetkapitalisme,hetimperialisme'.Via haarjaarlijksebijeenkomsten (telkensbeginmei)heeftdeM STM gaandeweg haaruitgangspunten en optiesverduidelijkt:<christus is gekomen om de volkeren te

bevrijdenvanalleslavernij.W ijwillenhem voortzetten.Dathoudtin:onze
onverbrekelijketrouw aan hetrevolutionaire procesvan urgente en radicale verandering van de structuren en onze formele verwerping van het
kapitalistisch systeem,van id ere vorm van economisch,politiek en cul-

tureelimperialisme,om te zoeken naareen Latijnsamerikaans socialisme
datdekomstvan de NieuweM ensbevordert.Datsocialisme houdtnietin
7 Cfr.ook IKI, 1-15 april 1971,pp.21-27.
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de realisatie van een programma datons opgelegd wordt door socialistischepartijenvanhierofelders,maarwe1de socialisering van de produktiemiddelen,van de economische en politieke m acht,van de cultuur'8.(In

Argentinië constateren wijdatde peronistische ervaring en de trouw van
de massa's aan de peronistische beweging sleutelelementen zijn voor de
inlijving van hetvolk in hetrevolutionaire proces...Onstoebehoren tot
de katholiekekerk in Argentinië en in Latijns-Amerikahoeftgeenhinderpaal te vormen,maar integendeel een stimulans om ons als priesters en
a1schristenen aan te sluiten bijhetrevolutionaireprocesin onsvaderland

en onscontinent.W ijvoelen onsfundamenteelsolidairmetdekerk,maar
we1iseen radicale verandering van mentaliteiten gedrag van vele mensen
aan detop een dwingendenoodzaak ...Onze bewegingheeftgekozen voor

hetsocialisme,omdatzijdithetmeestin overeenstemming vindtmethet
Evangelie'g.

4.S///WJ
Degroep die sindsde staatsgreep van augustus 1971 o.1.v.kolonelBanzer

aan demachtis,controleertmetijzeren hand heelhetleven in hetland:
economie,onderwijs,communicatiemM ia,departijen,deboeren,hetleger,
hetgerecht.Alleopm sitiewordtin dekiem gesmoord.Debewustzijnsvorming van de volksklassen is lamgelegd.Elke politieke activiteitvan priestersen leken staatblootaan vervolging.H etnationalisme,datde economi-

sche ontwikkeling (door middelvan multinationale bedrijven en buitenlandskapitaalen dedaarmeetoenemendealankelijkheid)a1seerste doel
stelt,en hetreligieuzevolksgevoeldatmen gemakkelijk wijs kan maken
datiMerelinkseovertui/ngofactiviteitgelijkstaatmet<atheïsme'en Tcomm unisme',rechtvaardigen de brutaalste repressielo.

OnderTorres(7 okt.1970-eind aug.1971)was ereen euforische trend
naarhetsocialism e ontstaan.Erwaseen Asamblea Popularopgericht,die

we1eens<deeerstesovjetvan Latijns-Amerika'werd genoemd.Ook christenen,vooralonderde Canadese oblaten en de Spaanse priesters voorde
DerdeW ereld,zetten zich voorhetsocialism ein:<hetsocialisme isde toekomstvan hetland;de kerk moet eraan m ee helpen om hetgestalte te
geven'.KardinaalM auer,de prim aat,riep de Kerk op totarmoede;kerke-

lijke rijkdommen,in de bedevaartplaatsen bijvoorbeeld.moesten worden
8 Nuestras coincidencias basicas,Cordoba,1-2 mei1969.
9 Communiqué van Santa Fe, 1970.
10 Cfr.ook H .Neves,La Paz,Bolîvien nach vîerhundertJo ren 'chrîstlicher'Glcuben,in Orîentkerung,Zûrich,31 maart 1972,pp.66-68;en 1K1, 16 -30 nov. 1971,
PP.M -28.
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verkocht ten bate van de armen.M aar zo dachtnietie erœn erover.ln
Santa Cruz werd op 19 augustus 1971 nog een eucharistische noveen ge-

houden metallemogelijke prachten praalen metdonderpreken van een
uitGuatemala gdmporteerde paterArcuza tegen de drode priesters'en de
<communistische agitatoren'.Het liep uit op een waar volksoproer, dat
aanleiding gaf totBanzers staatsgreep.

De nieuwemachthebbersproclameerden hun <revolutie'(wantin LatijnsAmerikanoemtiederzich revolutionair)o.m.alsœn dverdedigervan het
kalolieke geloof'.Zijorganiseerden grootse kerkelijke diensten om de
Heertedankenvoorhun overwinning én tegelijkertijd een ve- oe eklopjachtop priestersen leken diede<communistische'revolutiewaren toegedaan.De Canadese oblaat M aurice Lefevre,decaan van de sociologische

faculteitaan deUniversiteitte La Paz en leider van ICAL W e verder)
werd vermoord.Hijwaséén van dehonderden diehun leven gaven voor
debevrijding van Bolivië.Vele aan de basiswerkende priestersmoesten
onderduiken.De politie doorzochtkloosters,kerken,huizen van bisschop-

penen schond daarmeehetasielrechtdatin Latijns-Amerikavan oudsher
geldtvoorid erevluchteling,ongeachtzijnlevensovertui#ng ofgeloof.De
minister van binnenlandse zaken,Selich,die vroeger alverantwoordelijk
was voor de naoord op Che Guevara, voerde opnieuw de doodstraf in.

Alleen alin SantaCruzzouden meerdan 70 studenten terechtgesteld zijn.
ln hettrom ngebied werden concentratiekamm n opgericht.

Aanvankelijkvaagenaarzelend,werdhetprotestvandekerkelijkehiërarchie gaandeweg concreteren heftiger.Zo o.m .M gr.Esquivel,hulpbisschop
van La Paz,met een citaat uit de Bisschoppenconferentie van M M ellin

(1968):<Heersers grijpen gemakkelijk naar geweld om iedere vorm van
oppositie te onderdrukken.Hetisheelgemakkel
ijk daarvoorideologische
of praktische rechtvaardigingen te vinden:anti-communisme,handhaving
van de orde.De politie vervolgtnietallœn mensen die zich schuldig gemaakthebben aan een misdaad,maar ook m ensen die alleen andersdenken dan de regering'.Kardinaal M aurer richtte zich kort voor Kerstmis

tweemaaltotdepresidentzelf.Banzerbeloofdezijn vraag om metKerstm is een algemene am nestie af te kondigen,welwillend te onderzoeken.
'sAnderendaagsechter verklaarde Selich:eris geen andere amnestie mo-

gelijkdan dieikhetvolkgeefdoormijn (zuiveringsactie'.Selich werd echter door Banzer weggewerkten als ambassadeurnaar Paraguay gestuurd.
Metdejaarwisseling kwam erdan toch een am nestie,de concentratiekamm n werden gesloten.H ier en daar gaatde willekeurechterdoor.Onlangs
nog werd in Santa Cruz œn missionarisdie zich inzetvoorde rechten van

deIndios,a1s<communist'vervolgd,zijn medewerkersgefolterd.
H et m eest radicale protest komt van de oecumenische beweging ICAL
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(lglesia ySociedad America Latina).Zijheeftvertegenwoordigersin de
mijnwerkersorgénisatiesenindeCOB (Boliviaansevakbonden),inenkele
lokalevolksassembleesen in de linkse partijen.In 1970 steunden zijeen
hongerstaking diebegonnen wasdoorfamilieleden van gesneuveldegueril-

lerosdiedelijken opeisten om zetebegraven,een heilig rechtin Bolivië.
De actie wasvolkomen geweldloos,maar slaagde zo goed,datde repressieveregering van Ovando plaatsm oestmaken voorTorres.Op hetogenblik richthun actie zich vooraltegen de tm asacre blanca',de iwitte uit-

moording'(de systematische broodroving van staatsbedienden,professoren,leraren en studenten)waartoehetregimenu zijntoevluchtheeftgenoD3Cn.

5.Brazilië
De m iliuire staatsgreep van 1964 betekende voor Brazilië het einde van

een betrekkelijk liberaleperiode van burgerlijke democratieen hetbegin
van een wrede militairedictatuur.ln 1964 zathetland in een diepeeconomische crisis.H etnieuwe regime probeerde deze te boven te kom en door
een nog intensere uitbuiting van de arbeidskracht,door een nog grotere

concentratievan rijkdommen en inkomsten inhanden van een kleineminderheid, door nog grotere voorrechten te geven aan de m ultinationale
ondernemingen en vennootschappen.Om deze doeleinden tebereiken moeten de militairen de <orde'handhaven, alle dem ocratische revolutionaire

opm sitie onderdrukken.Deprijsdiehetvolk daarvoorheeftmoeten betalen,isnauwelijks te schatten.Enkele gegevens slechts.Inkomensverdeling:80% van debevolking krijgt35% van hettotale inkomen,d.w.z.gemiddeld 150 dollarperjaar,een van de laagste gemiddelden ter wereld.
Volksgezondheid:jaarlijks sterven 105/1000 kinderen van 1 jaar,er is 1
doktervoor2.300mensen.Opvoeding:50% van de Brazilianen ouderdan
7 jaar,meerdan 30 miljoenmensen,zijn analfabeet;slechts3,5% van de
jongeren tussen 20 en 24 komen aan de universiteittoe.Lonen:in 1970
washetreële minimumloon in Sao Paulo 35% lagerdan begin 1964;op
hetogenblik bM raagthet37dollarpermaand,en datiszovoor70% van
dearbeiders;een uurwerkenvoorœngoedkoop pakjesigaretten.M ilitaire
uitgaven:1000 miljoen dollarvooreen apparaatvan ongeveer 1 miljoen
mensen.Buitenlandse schuld:meer dan 5000 miljoen dollar.Censuur:
radio, televisie,pers staan onder absolute censuur van de regering en
worden bovendien gecontroleerd doorde grote economischegroepen.Duizenden politieke gevangenen,gefolterden,onderworpen aan een regim evan
absolute willekeur en brutaliteit; op het ogenblik bovendien honderden
politieke moorden.Ook priesters,religietlzen,radicale christenen worden
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gearresteerd,hetland uitgezet,gefolterd ofvermoord.Verschillende geval-

len zijn via deinternationalepersgenoegzaam bekend.Hetwasdan ook
gœn toevaldatop debijeenkomstin Santiago gœn officiële Braziliaanse
vertegenwoordigers aanwezig waren.Het rapm rtwaarvan wij hier een
summiere samenvatting geven,werd ons geleverd door een Braziliaanse
vluchtelinge in Chilill.

BetekenispJa deb#eenkomst
Slechtsenkele rapporten hebben wehiersummiersamengevatlz.Hoe summ ier,datzaldelezerzelfwe1hebben gem erkt.Onze bd oeling wasechter

hoofdzakelijk dezelfdealsdievan dezeeerstebijeenkomstvan <christenen
voorhetsocialisme'zelf:laten zien hoe allevolken van hetLatijnsamerikaansecontinentonderdezelfde verdrukking lijden en hoe in allelanden
gelijkgezinde priestersen christenen aan debevrijding van hun volk werken.Na asoop zeionsbijvoorbeeld een priesteruitArgentinië:<W e hebben hier een beeld gekregen van de universaliteit van de overheersing en
onderdrukking,van de universaliteitook van de m gingen die ondernom en

worden om onsvan dieverdrukkingtebevrijden.DaardoorFoeitde solidariteit'.
W atde samenkom stbetekend heeftvoorde bevordering van een theologie

van debevrijding en voorœn resectie op hetrevolutionaire engagement
van christenen,blijkthetbestuithetlange en gedegen slotcommuniqué.
Het tweH e,voornaamste ded daarvan is gepubliceerd in lnternationale

Katholiekelnformatie,1-15juni1972,pp.21-24.Enkelepassagesuithet
eersteded en hetslotmogen hiervolstaan.

fons revolutionair engagement heeft ons opnieuw doen begrijm n wat
Christus'bevrijdingbetekent.Dezegebeurtnoodzakelijkerwijzeviabevrijdingsmomenten in de geschie enis,alis ze daartoe niet te rM uceren.Ze

brengtde menselijke bevrijding tothaar volle ontplooiing...De socio11 Cfr.ook IKI,1-15jan.1971,p.28;16-30 april1972,p.31;16-31mei1972,
1972,pp.29 -30.

12 NvdR:Hetrapportover Uruguay laten we vallen.Cfr.hetfonlmstukje in dit

nummer,D e Tupamaros van Uruguay.Uitde docum entatie van onze Chilœnse correspondenten citeren we alleen ter aanvulling:çDat priesters Zch aan de kant van
de revolutie scharen,isgeen fenomeen van de20e eeuw alleen.Toen in de 19e eeuw

in hetOosten van hetLatijnsamerikaansecontinentJoseArtigasmetzijn ruitertroepen,indios en negersdestrijd aanbond tegen de grondbezitters,veeboeren en degenen die m eewerkten m et de machthebbers van dat ogenblik,Spanjaarden,Portugezen ofEngelsen,had hija1s secretariseen mohnik,M onterroso,die zowelbrieven

schreefalsophetslagveldtezienwas;erwaseenpastoorAmenedodieyropaganda

m aakteen geld verMm elde voorhetrevolutionaire leger;erwaren franclskanen aan

wie,toen zijuit Montevideo verdreven werden omdat zijsamenm oeren tegen de
Spaansemacht,gezegd werd:<gamaarmeemetjullievrienden,degauchos'.
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Christenen voor hetJx fig?z;e

economische,politieke en culturele situatievan de Latijns-Amerikaanse
volkereniseenuitdagingvooronschristelijkgeweten. Wijzettenonsin
voorde opbouw van hetsocialisme,omdatwij,objectiefsteunend op de
historischeervaring en op eenwetenschappelijke analysevandefeiten,tot
de conclusie zijn gekomen datditde enige efficiënte manier is om het
imperialismetebestrijden en onzetdafhankelijkheid''tedoorbreken...W ij
erkennen de mislukking van dezgn.sociaal-christelijke ddderde weg''
Sted sgroterwordendegroepen christenen ontdekken de historische kracht
van hun geloofvanafhetmomentdatzijpolitiek in actie kom en voor de

opbouw van hetsocialismeen debevrijdingvan deverdrukten.Hetchristelijkgeloofmanifesteertzich aldusmeteen nieuwebevrijdendekracht...
In hetengagementm etde armen,verdrukten en de arbeidersklasse en verlichtdooreen nieuwetheologischereflectieontdekken priestersen pastores

nieuwe dimensiesvan hun specifieke zending.Zijgaan ook politieke verantwoordelijkheid op zich nemen om deeisvan hetEvangelie- deliefde
voordeverdrukten - effectieftem aken.Ditgeefthun opieuw een profetische taak ...In hetrevolutionaire engagementleertde christen leven en

denken in termen van conflict en geschiedenis.Hijontdektdatde alles
omvormendeliefdebeleefd wordtin antagonismeen strijd,dathetdefinitievegevonden wordten opgebouwd in degeschiedenis.ln de strijd voor
een anderewereld isgeen neutraliteitmogelijk.Deeenheid van de mensheid van morgen wordtopgebouwd in de stri
jd van vandaag.. ln een
geestvan authentiek geloofleidtdittoteen nieuw verstaan van bijbelen
christelijketraditie,toteennieuw ontwerp vandefundamentelechristelijke
begrippen en symbolen,op zo'n manierdatzijhetrevolutionaire engagement van christenen niet meer in de weg staan, maar hen integendeel

helpen om hetop creatievewijzeop zich tenemen'.
En hetslot:tM etvernieuwde strijdvaardigheid keren wijterug naar ons
werk van iederedag.Graagmaken wijdewoorden van CheGuevara tot
de onze:fdchristenen m oeten definitiefkiezen voorderevolutie,metnam e

in onscontinent,waarhetchristendom zo'n grote plaatsinneemtbijde
volksmassa Dedag datdechristenen werkelijk een integraalrevolutionairgetuigenisdurven geven,isde Latijnsamerikaanse revolutie onover'
winnelijk'''@

Russisch-A m erikaanse
topconferentie in M oskou
L.L.S.Bartalits

Indam m ingspolitiek

Totmaart1947 vertoondede Amerikaanse m litiek tegenoverde SovjetUnie œn dubbelzinnig en wisselvallig karakter.Onderinvloed van de liberaal-dem ocraat,vice-president H enry W allace,en de gematigde minister
van buitenlandse zaken,JamesByrnes,voer president Truman aanvanke-

lijk de door op 12 april1945 overleden Rooseveltuitgesdppelde koers.
M ede onder invloed van zijn raadgevers Forestal,Kennan en generaal
M arshallen geconfronteerd metde verwikkelingen in M idden- en Zuidoost-Europa,benevens metde toenemende tegenstellingen tussen Rusland

en de westelijkegeallieerden overdetoekomstvan Duitsland,evolueerde
Trumanshouding tegenoverde Sovjet-unie geleidelijk.De vervanging in
januari1947 van ByrnesdoorM arshalla1sministervan buitenlandse zaken kondigde reH s œ n verharding van de Am erikaanse Ruslandm litiek
aan.

Toen de regering-Attlee in februari 1947 W ashington op de hoogte stelde

datzijhaar verplichtingen tegenover Griekenland en Turkijë,gezen de
Britse œonomische moeijkheden,nietlanger na kon komen,besloten
deAmerikanen tegenoverdepolitiekeambitiesvandeSovjet-unieop twee
fronten verzette bieden.In de eerste plaatsop militair-politiek terrein door

deafkondi/ng van de Truman-doctrine.Op 12 maart1947 slaagde Truman erin hetCongresteovertuigen van de noodzakelijkheid œn hardere
politiek tegenoverdeSovjet-unietevoeren.In zijn toespraak veroordeelde
hijondermeerhetRussischeoptredeninBulgarije,Polen en Roemenië,dat
depolitiekegelijkschakelingvan dezelanden totgevolg had,en deexpansieve Russische Dllitsland-poliuek.Vervolgens verzocht hijde congresld en en de senatoren 400 miljoen dollar ter beschikking te stellen van
Griekenland enTijrkije,teneindeindeze<zeerbelangrijkestrategischezone
vrijheid en stabiliteitte verzekeren'.
Deze Amerikaanse interventie vormde hetbeginpuntvan een lange reeks
tegenacties en overreacties a1s antwoorden op de expansieve Russische

strev e n
Vjfentwintigstejaargang,deel2,nr.7-12,april-september1972
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politiek,dieoverBerlijn,Koreaen CubatotdeVietnamesetragediezou
leiden.
In de tweede plaats hebben de Am erikanen besloten doorm iddelvan het

M arshall-plan de Europapolitiek en in hetbijzonderde Duitslandm litiek
vandeSovjet-unietegentewerken.Op5juni1947 hieldministerM arshall
op de Harvarduniversiteiteen rede overde noodzaak van financiële hulp
aan Europa,waaruitde tForeign A ssistance Act' voortvloeide die op 3

april1948doorhetCongreswerd aangenomen:16miljard dollarskwamen
terbeschikking van landen metbelangrijkedollartekorten vooraankopen
in Amerika,vooral van kapitaalgoederen,zonder dat de betalingen ten
laste kwam en van de betalingsbalansen der landen.

ln deAmerikaanse antwoorden op de expansievepolitiek van deSovjetUnie - waarvan de verwezenlijking vergemakkelijkt schœn te worden
doordeinternationalechaosen hetreedsbegonnen dekolonisatieproces-

zagStalin debevestigingvan zijn vreesvoordeheroplevingvandeçcordon
sanitaire'der twintigerjaren en ook van de omsingelingspolitiek van de
jaren dertig.
'Roll-back'van hetcom m unisme
De diametraaltegengestelde belangen van beide supermogendhd en en de

consolidering van hun respectievelijkeinvloM ssferen oefenden een polariserendewerkinguitindewereldpolitieken culmineerden uiteindelijk inde
koude oorlog.Zonder dat het tot een Amerikaans-Russisch gewam nd

treffen kwam bereiktedespanning tussen Oosten W estna juni1950 een
gevaarlijk hoogtepunt.DeAmerikaanseintervenueindeKoreaanseoorlog
en in hetbijzonderdeopmarsderstrijdkrachten van deVerenigdeNaties
onder leiding van generaalM acArthur naarde Chinese grens maakte van

deindammingsm litiek eigenlijk een<roll-back'van hetcommunisme.Deze
politiek was dus reeds een realiteit in een periode toen J.F.Dulles nog

moestbeginnen metzijn troll-back'aspiratiesen zijn <brinkmanship',dat
deOosteuropeselanden zoulosmaken van de Sovjet-unieen datverdere
uitbreiding van het com munisme desnoods door middel van oorlog zou
beletten.

Van confrontatietotsamenwerking
Gd urendedejaren 1953en 1954mobiliseerdeJ.F.Dullesdehelftvan de
wereld in alliantiestegen deSovjet-unie.Maarred sin 1956wasde <rollback'-politiek algestorven en zijn dbrinkmanship'devalueerdetoteen onbruikbare tactiek.
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Sedertdegebeurtenissen in Hongari-ie en de Brits-Frans-lsraëlische aanval
op Egyptehebben M oskou enW ashington metdegrootstezorg een directe
confrontatie vermeden.SindsdeCuba-crisissteldede ontwikkeling van de

militaire techniek grenzen aan een mogelijke Amerikaans-Russische confrontatie en beidem ogendhM en waren gM wongen hun ideologi/ n te laten
plaatsmaken voor œ n nuchtere afweging van belangen.Lastbutnotleast
heeft de snelle ontwikkeling van de Volksrepubliek China tot nucleaire

mogendheid de Sovjet-uie en de Verenigde Staten gH wongen hun wereldpolitieke strategieteherzien.M oskou en W ashingon moesten nieuwe
verhoudingen zoeken zowelten opzichte van elkaar a1s ten opzichte van

Peking.HoeweldeSovjet-unieen deVerenigdeStaten ophetgebied van
deideologietegenstandersvan elkaarzullenblijven en op politiek alsmede
militairterrein concurrenten,zijn hun gemœnschappdijke belangen van
dienaard geworden,datzijzich zelfmeerdienen metbeperkte samenwerking dan met confrontatie op e1k gebied.De grote veranderingen op het
gebied van de intem ationale betrekkingen sinds heteinde van de Tweede
W ereldoorlog hebben beide supermogendhM en toteen bepaalde samenwerking genoodzaakt.

Topoverleg in M oskou
Reeds na Nixons eerste onderhoud metBrezjnev op 22 mei1972 in het

Kremlin wasgebleken dateen tijdperk van ongeremdetegenstellingen tussen beide supermogendhM en was afgeslotenâ.
De eerste officiële besprekingen waren op 23 meibegonnen in de Catherinazaal van het Kremlin.Nog op dezelfde dag werden twee akkoorden

ondertekend,waarvoordebesprekingen reM s enige tijd tevoren op lager
niveau waren gevoerd.Hetenebetrofhetbeschermen van hetnatuurlijke
milieu en werd doorNixon en Podgorny ondertekend.De betreffendeovereenkom stvoorzietin 'tuitwisselen vangeleerden engegevensom problemen
overlucht-en watervervuiling op te lossen.Daarnaastzou hetverdrag tot
een beterleefklimaatin de grote stM en m oeten leiden.De twed e overeenkomstover samenwerking op hetgebie van de m edische wetenschap en
openbare gezondheid werd doorm inistervan gezondheid BorisPetrowski

en ministerRogersondertekend.Hetverdragvoorzietin samenwerkingbij
onderzoek naarkanker,hartziekten en m edischezaken die betrekking hebben op m ilieuhygiënez.
1 Ditgesprek waszakelijk en openhartig en toonde aan datvan beidekanten groot
belang werd gehechtaan de kom ende onderhandelingen en positieve resultaten van
hettopoverleg werden verwacht.
Cf.TASS in English,23m ei1972;NeueZûrcherZeîtung,24 mei1972.
2 Cf.N eues Deutschly d,M md 1972.
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I)eop 24nleigevoerdebespreiingenhandeldenvoornamelijk overEuropese problemen.Ondermeerwerden deproblem en verband houdende met

debijeenroeping van een Europese veiligheidsconferentie en metœn wederzijdse vermindering van de strijdkrachten in Centraal-Europa besproken3.Later in de middag werd in de m adimirzaal van het Kremlin œ n

overeenkomstover gemeenschappelijke ruimtevaartprojecten door Nixon
en Kosygin ondertekend4.Ditverdag heeftondermeerten doelom op 15

juni1975 een Amerikaans-Russische gezamenlijke ruimtevaartmissie mogelijk temaken.Een tweM eovereenkomstwerd doordevoorzittervan het
Comité voor W etenschap en Technologie,m adimir Krillin, en minister
Rogersondertekend over samenwerking op hetgebid van wetenschap en

technologies.Na deondertekening van ditakkoord zorgdeBrezjnev voor
een verrassing.Nixon en zijnadviseurswerdenuitgenodigd om eenbezoek
tebrengen aan zijnbuitenhuisin Borowicho.Totdiep in denachtwerden
daarde wereldproblem en doorgenomen.Van alleinternationale problemen

vormdedienachtVietnam dehoofdschotel.Nixon kon echtermetBrezjnev overditproblœ m gœ n overœ nstemming bereiken,omdatde Kremlinleiders nietbereid waren hun militaire hulp aan Hanoite verminderen en
evenmin om druk uit te oefenen op de Noordvietnam ese leiders om de
oorlog te b/indigen.De Russen herhaalden hun standpuntdat de Ame-

rikanen via de onderhandelingstafelin Parijs œn einde moesten maken
aan de oorlog'.
Op 25 m eiwerden de Amerikaans-Russische bespreklngen voortgezet.Ditmaalwerd gesproken overeen akkoord inzakeverbetering van dehandels-

betrekkingenT.Ondankshetfeitdatverschzendem #ngen werden gd aan
om deobstakelsvoordeuitbreiding van dehandelteve- ijderen,konden
de onderhandelaarshetnieteensworden.Demoeilijkheen bijdeze besprekingen concentreerden zich in deeerste plaatsop hetprobleem van de

oorlogsschulden vandeSovjet-unieaan deVerenigdeStaten8.Deregeling
van de <land lease'-kwestie is door het Am erikaanse Congres a1s voor3 Cf.Neue Zûrcher Zeitung,M m ei 1972.
4 Hd ruimtevaartakkoord is een voortzetting van hetverdrag dat in oktober 1970
werd ondertekend.Sedertdien hebben Am erikaanse en Russische deskundigen over1eg gepleegd oververdere samenwerking meta1s roultaat ditakkoord.

Cf.M agyarorszk (Boedapest),4 juni1972,pp.3-4.

5 Cf.N euesDeutschland,25 mei 1972.
6 Cf.M agyar Hîrlap (Boedapest),30 mei1972.
7 Naast de handelsbesprekingen werd op dezelfde dag door de opperbevelhebber

van deSosetmarine,Gorshkov,en deAmerikaansestaatssKretarisvoordemarine,
W arner,een overeenkomstondertekend die betrekking heeftop hetvoorkom en van
incidenten op open zee.
Cf.N eues Deutschland,M mei 1972.

8 Cf.L* Mates,Theresults0/Nixon'strip to Moscow,in Revîew //lnternadond
#//ir:,20 juni1972,pp.10-12.
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waardegesteld voorhetverlenen van handelstoezeggingen aan de SovjetUnieg.DeAmerikanenwilden 800miljoen van de 11miljard dollarterugzien.De Russen wilden iets minderdan de helftvan hetdoor de Ameri-

kanen gevraagdebe rag,slechts300 miljoen dollar,betalen.In detweede
plaatsconcentreerden zich demoeilijkhden op de wensvan deKremlinleidersom gunstigerkredieten te verkrijgen dan de Verenigde Staten aan
andere landen heeft toegestaanlo.Achter deze schermutselingen over en-

kelehonderdenmiljoenen dollarsenoverhetverlenen van kredieten tegen
een zeerlagerentestak echtereen heelanderprobleem .Nixon wildein ruil

voor zijn handelsconcessies van de Kremlinleiders œn soepeler houding
inzake Vietnam afdwingen.Tenslotte werd in œ n op 26 m ei uitgegeven

gemœnschappelijk communiquémeegedeeld dateen Amerikaans-Russische handelscommissie wordtingesteld.Deze Commissie dientde ontwikkeling van de handelsbetrekkingen en aanverwante M ken te bevorderen.
Voorts dientde Com missie te onderhandelen over œ n algemeen handels-

akkoord datœn wederzijdsgeldendemeest-begunsti/ngsclausuleinhoudt;
overregelingen voorhetwederzijdsbeschikbaarzijn van overheidskredieten;over voorzieningen voor de instelling van handelsfaciliteiten en over

een akkoord datvoorzietin arbitragebijhandelsgeschillen.DeCommissie
za1verderdemogelijkeAmerikaans-Russischedednamebestuderen in de
ontwikkeling van hulpbronnen en de fabricage en verkoop van ruwe
grondstoffen en andere produktenll.
Dagenlang verkeerde debuitenwachtin onzekerheid oftweeakkoorden die

algemeen alsdebelangrijkstevanalleondertekendeverdragen worden gewaardeerd,we1ofnietbereiktzouden worden.H etbetrefteen akkoord tot
beperking van de raketafweersystemen en een overœnkom sttotbeperking

van œn aantal strategische aanvalswam ns.Naar alle waarschijnlijkheid
was de uiteindelijke beslissing over de SAl-r akkoordenlz tijdens een
tweM e ontmoeting tussen de secretarisgeneraalvan deC.P.S.
U .en Nixon

indenachtvan 25op 26meiinBrezjnevsdatsjateBorowicho gevallenen
nietinHelsinkil3.Semjonov en Smil arriveerdennog netop tijd om 'savonds laat in de m adim irzaal van het Kremlin,hethoogtepunt van de
Amerikaans-Russische topconferentie, de ondertekening van de SALT-

akkoordendoorBrezjnev,KosyginenNixonbijtewonen.
9 Cf.N.R.C.-Handelsblad,27 m ei 1972.

10 Cf.Vjesnik (Zagreb),27 mei1972.
11 De Commissie za1afwisselend in Moskou en Washi
ngton bijeenkomen.Deeerste
bijeenkomstM1in juli1W 2 in M oskou plaatsvinden.Cf.Neues Deutschland,27 m ei
1972.
12 fstrategic Arms Lim itation Talks'.

13 De zevendeSAl-T-ronde,waarbijde onderhandelaarstegen deklok werkten om
heteersteverdrag terondertekeningtijdenshetbezoekvan Nixon aan Moskou voor
te bereiden,is op 28 maart 1972 in Helsinkibegonnen.
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Na een kortbezoek op 27 m eiaan Leningrad schetsteNixon op 28 meiin
een toespraak voor de Russische televisieeen beeld van deVerenigde Sta-

ten en dekomendesamenwerking metde Sovjet-unie.Voortszeihijdat
deAm erikaans-Russische topbesprekingen in M oskou nietten doelhadden

dewereldin invloedssferen teverdelenofop enigewijzetegen debelangen
van enig anderland samen tezweren.Kennelijk pogendeen geruststellend
woord totPeking terichten verklaardede presidentook datde wereld niet
langerdoor twee supermogendhd en wordtbeheerstl4.

Resultaten vJa hettopoverleg
Op 27 mei werden de Amerikaans-Russische topgesprekken afgesloten.

Opnieuw werd gesproken overeen mogelijkeuitbreiding van de handelsbetrekkingen tussen de twee landen en in verband daarmee zochten beide

partijen naareen compromisregeling voordeterugbetaling van de Russische oorlogsschuldls.Vervolgens werden in de m adimirzaalplœhtig het

slotcommunkuéen debasisbeginselen van debetrekkingentussen deSovjet-unieen deVerenigdeStatenlBdoorBrezjnevenNixon ondertekend.
Hettwed edeelvan hetslotcommuniquéhandeltoverinternationale kwes-

ues.WatbetreftEuropa zijn deSovjet-unie en deVerenigde Staten van
plan zich verderin te spannenom een vreH zame toekomstvoorhetconti-

nentvrijvan spaningen,crisesen consicten te verzekeren.Zijzijn het
œns datde territoriale integriteitvan alle staten in Europa geëerbiedigd

moetworden.Beide partijen zien de viermogendhedenoverœnkomstvan
3september1971overdewestelijkesœtoren in Berlijn a1seen goH voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen de betrokken staten,de Ver-

enigdeStaten en deSovjet-unie inbegrem n.Detweepartijen geloven dat
de tenuitvoerlegging van die overeenkom stin de naaste toekomst,tezamen

metanderestapm n,detoestand in Europazalverbeteren en >1bijdragen
tothetnoodzakelijkvertrouwen onderstaten.Beidepartijen juichen hetop
12 augustus 1970 gesloten verdrag van M oskou toe.De Amerikanen en

Russen zijnbereid passendebijdragen televeren totdepositievetendensen
op hetEuropesecontinentnaareen werkelijkeontspanning en de ontwikkeling van debetrekkingen op basisvan territorialeintegriteiten onschendbaarheid van grenzen,geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden en
hetafzien van hetgebruik ofhetdreigen metgeweld.
Ru
14sZi
sis
eche
detl
e
eltetvi
erslij
eke
het
e
efks
ttvan de rede die presidentN ixon op 28 mei 1972 voor de
gehouden in N RC -Handelsblad,29 mei1972.

15 Cf.M agyarNemzet(Boedapest),31 mei1972.
16 Zie devolledige tekstvan de uit12 punten bestaandeverklaring,welkeisbedoeld
om de spanningen tussen Oosten W estweg te nemen, in N eue Zûrcher Zeitung,31
mei 1972.
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Beidepartijen Zjnheteroverœnsdatwderzijdsoverlegmethetoogop
een conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa zou kunnen
beginnen na de ondertekening van het definitieve protocoltussen de vier
m ogendhe en van de overeenkomstvan 3 september 1971.De twee rege-

ringen zijnhetœnsdatdeconferentiezorgvuldig moetwodenvoorbereid.
Dezeconferentiemoetbijeengeroem n worden op een tijdstip waaroverde
betrokken landen hetœnszijn,maar zonderonnodige vertraging.Beide
partijen geloven dathetdoelom destabiliteiten veiligheid in Europa te
verzekeren gM iend zou worden dooreen wd erkerigeve- indering van de

strijdkrachten en bewapening,opdeeersteplaatsinG ntraal-Europa.Een
overeenkomsthieroverdientzo sm d igmogelijk doorœn spedaalforum
bereiktte worden.

Uithetcommunkuéblijktduidelijkdatgeen vordering werd gemnnktin
derichtingvanœnregelingvandekwestieVietnnm.Elkepartijzettehaar
standpunt uitœn over de voordurende oorlog in Vietnnm en over de
situatiein Indo-chinain hetalgemœn.De Amerikanen wezen op denood-

zaak zo spoedig mogelijk een eindeaan hetO nfllcttemaken.HetZuidvietnamesevolkmoetzelf,zonderinmengingvanbuitenaf,overzijntoekomstbeslissen.Volgensde Amerikanen kan dathetsnelstworden bereikt

doorbesprekingen dieleiden totvrijlating van alleAmen'kpansekrjgsgevangenen,een staakt-het-vuren voor gehœ l Indo-o lns onder internationaaltoezichten daarna terugtrekking van alle Amerikanngetroem n binnen
vier maanden.De Russen onderstreepten hun solidariteit m et de rœ ht-

vaardigestrijdvan devolken van Vietnam,LaosenCAmbodja.Zijsteunen
de doelstellingen van Noord-vietnam en de republiek van Zuid-vietnam
en dringen aan op be indiging van de bombardemenkn op Noord-vietnMm .

In hetcommunkuéstaatook datdeKremlinleidersœn uitnodiging voor
een bezoek aan de Verenigde Staten hebben aanvaard,benevens dat œn
handelsakkoord tussen de twee landen in de nabi
je toekomstgesloten zal

worden.Voortsnoemdehetcommunkué hetekkoord totbeperking van
strategischewamnsœn belanl jkestapnaarY'vdigingvandebewamningswe oop en œ n praktische stap om de mensheid te rd den van de
dreiging van hetuitbreken van œ n kernoorlogll.

Hetzijn dejaren van langzamevoorbereiding welkeNixonsbeaek aan
M oskou onderscheiden van zijn dramauschebezoek aan Peking.M oskou
was een <exercise in consolidation',terwijlin Peklng de eerste stapm n
naareen normalisatie van de staatsbetrekklngen werden gezetl8.De modus
17 Ziedeletterlijketekstvan hetslotcommuniquéin NeueZûrcherZeitung,31mei
1972.

18 Cf.TheDaily Telegraph,2juni1972.
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vivendiwaaroverBrezjnevenNixonsdertmeerdaneenjaarregelmatig
corresponderen en waaroverzijhettijdenshetpresidenieelbezoek aan
hfoskou eenswaren geworden,opende een nieuw tijdperk,datgekarakteriseerd mag worden doorhetstreven van de beide supermogendheden om

de wereld veiligerte maken.Daarom hebben zijhetvermijden van œn
militaire confrontatie tussen hun twee landen en hetbevorderen van een

algemene ontwapening toteen gezamenlijk beginselverheven.Van ditbeginselzijn de kwantitatieve beperking van de defensieve en offensieve
kernwapensde eerste uitdrukking.Een tweedemanifestatiehiervan za1een

conferentieoverdeEuropeseveiligheiden samenwerkingzijnom tekomen
totverminderingvan destrijdkrachten in Centraal-Europa.
De Amerikaans-Russische beginselverklaring is gebaseerd op hetbeginsel

van gelijkheid.Beidepartijen respecteren elkaara1stwee supermogendheden en hiermee hebben zij,naarmag worden aangenomen,officieeleen
puntgezetachter hun gevaarlijke naoorlogse wanverhouding.Van deze
Am erikaans-Russische toenadering mag men echter geen wonderen ver-

wachten.Na chaotische tijden duurthetaltijd lang voordat een nieuwe
ordening ontstaat.Na deoorlogen van de XW leeeuw wasdatnietanders
als na de politieke omwentelingen veroorzaakt door de Franse Revolutie
en de oorlogen van Napoleon.Ook de Europese burgeroorlog,die in 1912
m etde eerste Balkanoorlog aanving,zalmaarlangzaam dooreen uitgebalanceerde vrH e worden gevolgdlg.
19 Cf.n eo Sommer,Ampel>/ Grûn.Aussichten vom M oskauer Gipfel,in Die
Zeit,2 juni1972.

Deonwaarschijnlijkemens11
J.M onod:'Toevalen onvermijdelijkheid'
H enk Jans

ln een vorig artikelheb ik de vraag gesteld naarde biologische grondslag
van JacquesM onod'sfilosofiel.Ik heb daarproberen aan te tonen dateen
onderscheid geboden is tussen hetvastleggen van criteria van herkenning
van hetleven en debeschri
jving van demoleculaireprocessen enerzijdsen

anderzijds de wetenschappelijke en filosofische interpretatiesdie Monod
daaraan verbindt.Het eerste puntdatik nu moetbehandelen,isdatvan

denatuurlijke selectie a1smechaisme van de evolutie.

DenatuurlqkeselectieaIsenig evolutiemechanisme
Om in een systeem dataan de ene kantloutertoevallige storingen en aan
de andere kant de onafwendbare noodzaak van de mechanische voort-

plantingbevat,defeitelijke evolutiebegrijpelijk ofaannemelijk te maken,
doet M onod een beroep op de nu welklassieke neo-darwiniaanse l eorie

van de natuurlijke selectie.Microscopische,toevallige,wezenlijk niet te
voorzienestoringen,<zonderenigerelatiemetdegevolgen diezijmetzich
mee kunnen brengen voor hettelx nomische functioneren',worden,zodra

zijindestructuurvanhetDNA zijningeschreven,fwerktuiglijkengetrouw
herhaald en vertaald (...)in miljarden exemplaren'(135)2en daarop laat
dan,op macroscopische schaal,de selectie,motorvan alle evolutie,haar

invloed gelden.Ditiseen behoorlijk coherente theorie,die voormoleculaire biologen gœn principiëlemoeilijkhd en schijntop te leveren,maar
dievoorpaleontologen,diebetervertrouwdzijnmetdespectaculaireresultaten van de macro-evolutie,toch nog een aantalvragen open laat.

Om tebeginnenishetwezenlijktoevallige,singulierevoorvalnietuiteraard
totaalonvoorzienbaar.Uitdekennisvan de milieuvoorwaarden,bijvoorbeeld deaanwezigheid van energierijke straling,kan de frequentievan de
1 Cfr.Streven,juli1972,pp.956-966.
2 Ik verwijsnaarde oorspronkelijke Franse tekst.Zoalsik de vorige keeralop-

m erkte,is de N ederlandse vertaling nietoveraleven nauwkeurig,en datis dan we1
zachtgezegd.
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mutaues voorzien worden,en in het laboratorium wordt deze mel ode
reeds gebruikt om die frm uentie te vergroten.M onod ironiseert over de

duitnemendegeesten'dieblijkbaarnogaltijd nietdkunnen aanvaarden of
zelfsbegrijpen datdeselectie,zijalleensuiteen bron van geruisheelde
muziek van de biosfeerheeftkunnen halen'(135).Verschzende van die
uitnemende geleerden hebben erop gewea n datM onod zelf,om de evolu-

tie aannemelijk te maken,uitdrukkingen gebruikt en mechanismen beschrijftdienietteverzoenen zijn metzijn dualistischevoorstelling van absoluuttoevalenlouternoodzaak.Gemakkelijk kan hijstellen:<De selecue
werktop deproduktenvan hettoeval(...)maarin œn gebiH van rigoureuze noodzaak,waaruitalle toevalisgebannen.Hetisuitde eisen van de
noodzaak,en nietuithettoeval,datde evolutiealhaar in hetalgem een in

opgaandelijnverlomndeoriëntatiesheeftgehaald,haarachtereenvolgende
veroveringen en de ordelijke ontplooiing waarvan zijeen beeld schijntte
geven'(135).M aarhetprobleem van de dopgaande'lijn en de ordelijke
ontplooiingisnietvan debaan doorhetgewoon schijnbaartenoemen.
M onod verwerptde alte primitieve opvatting van de natuurlijke selectie
a1sœnbrutale<struggleforlife',waaruitalleen desterksteoverblijft:doorslaggevend isalleen hetvoortplantingsvoordeel.M aarhijgaatvoorbijaan
hetin mijn vorig artikelred svermeldefeitdatde evolutienietalleen de
reproduktief meestbegunstigde levensvornaen voortbrengt,naaar eveneens

thogere'organismen die hetbeslistmoeilijker hebben wathun reproduktievemogelijkheden betreft.EnwaM eerhijzegtdatdemetnieuwemogelijkheden verrijkteteleonomischeverrichtingen - dieook tedanken kunnen zijn aan hetintegratievermogen van hetorganismezelf(H.J.)- door
deselectieworden beoordeeld en dataldustdeevolutieeen projectschijnt
teverwezenlijkeng(136),danhanteerthijtoch tenminstedeselectiezelfals
een wezenlijk en even prioritairanti-toeval,en heefthijnog nietbewezen
dathetprojectofplan slechtsschijnbaaris.
ln feite gaathetom devraag ofdeklassiekeneo-darwiniaanse theorie vol-

lMig toegepastkan worden op demacro-evolutie,terwijlhaardeugdelijkheid slechtsop hetniveau van dem icro-evolutie,hetontstaan van rassen en
variëteiten,experimenteelis bevestigd.M en ziet zich dan gM wongen zeer

talrijke mutatieste veronderstellen.M onod zegtzelf:alzijn de gunstige
mutatieszeerzeldzaam,in een bacteriënpopulatiebijvoorbeeld <isdemutatie beslist gœn uitzondering:zijis de regel.W elnu,de selectiedwang
wordtbinnen de populatie en niet op aparteeenhden uitgeoefend'(137).
M aardatbetekentdan toch datdie mutatiesheelgoed tevoorzien zi
jn!

Hetprobleem wordtwatingewikkelderbijdehogeredieren methun veel
geringerepopulatiesenhun langzamereopeenvol/ngvan generaties.Daarom verbaasthetM onod nietbovenm ate dat:de resultaten van hetmecha-
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nlsme,<dealgemenetendensvan deevolutieom in ssgendelijn teverlom n,de vervolmaklng en deverrijking van hetteleonomisch apparaat
(...),heden ten dage nog met arn aan worden bekeken door sommige
denkers,filosofen ofzelfsbiologen'(140).Diearn aan isin feiteeen ge-

zonde kritische opstelling en twijfelbetreffende de vollM igheid van de
voorgestelde verklaring.Ook œ n FrançoisJacob: behood totdie achterdochtigen, die menen dat er œ n veel nauwere binding nodig is tussen
mutatie en functie om in bepaalde groepen van hogeredieren dezogeheten
o<hogenetische evolutie te kunnen verklaren.Ook M onod erkenthet orthogeneisch feit,de volgehouden ontwikkeling van een reeks kenmerken

dietegelijk,in versneld temm ,inéénbepaalderichtingblijvenveranderen.
DitTauto-catalytisch fenomœn'(deDuved)noemtM one œn onM kkeling

die 'schijnbaar'georiënteerd is.Jacob heefterook gœn oplossing voor,
maarspreektdeovertui/nguitdatdethansbekendemechanismenteweinigefficiëntzijn om ditprocesteverklaren,datermetnamefeen tijd voor
nodig isdie de duurvan onszonnestelselveae overtreffs.

OokM onodzietzichverplichtaanhetorganismezelfeenbelangrijkoriënterend ve= ogen toe te kennen.Nietallœn de milieuvoo- aarden zijn
belangrijk,maar evenzœr de sm cifieke wisselwerklngen die gd œltelijk
door hetorganisme zelf Tgekozen'worden.IHet is duidelij
k dathetaandeel van de teleonomische verrichtingen in de selœ tie-oriëntatie steeds
groter wordt naarm ate hetniveau van organisatie,dusvan autonomie tegenover hetmilieu,toeneemt;en dat aandeelwordtzelfs doorslaggevend

bijdehogere organismen,waarvan hetvoortbestaan en de voortplanting
vooralalankelijk zijn van hun gM raging'(142).Toen œn primitieve vis
de Tkeuze'maakte hetland te gaan verkennen,Tschiep hij.a1s gevolg van
œn gM ragswilziging,de selectiM xk die zou leiden totde ontwikkeling
van dekmchtigepoten vandevie>oeters'(142).M etzoveleanderebiologen beschrilftM onod hier œn indrukwekkend complex van anti-toeval,
dateven wezenlijk isa1shettoevalzelfen datmoeilljk verenigbaarismet
de elderszo categorisch geformuleerde uitspraak dathettoeval<in laatste
instantie'alles verklaart.

In feitebeschrijftdusook M onod œngehed vanfactorendiehetverschijnen van hetleven,van bepaalde organismen en zelfs van dem ensnog niet

mogelijk.onwaarschijnlijk of steM swaarschijnlijker heb% n gemaakten
dus in diezelfde mate voorzienbaar.Anderen hebben red s op de episte-

3 F.JaO b,La logique du vfvx f,Paris,1970.
4 ChHstian de Duve,Les contralntes du hœard,in Revue Générale,février 1972,
p.17.
5 P.Jacob,o.
c.
,p.329.
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m ologische impasse gewezen waarin M onod zich dientengevolge bevindtB.

Wijvinden bijhem twee feitelijk onverzoenbare stellingen.Aan de ene
kantde thx rie van het toeval,die hetontstaan van hetleven en vooral

van de mensvolkomen onwaarschijnlijk maakten zo onvoorzienbaar a1s
eenwinnend 1otin œn <enormeloterij';aandeanderekantdetheorievan
deevolutie doorselectie:genoeg mutaties,genoeg generaties,genoeg tijd
om metloutertoevalligevergissingen heeldeevolutiebegrijpdijk temaken.tHetonwaarschijnlijke',merkte E.Borelreedsop,<isniettotin het
oneindige rekbaar:wordteen bepaalde limietoverschrH en,dan wordthet

onmogelijk.Hetpuretoevaliseen capitulatievan de geest,de verzaking
aan allewetenschappelijkeverklaringgl.DitwasdekernvanEinsteinsvisie
op de fysische werkelijkheid,een visie die Monod a1sonverenigbaarmet
zijnlesisbestrijdt.EinsteinschijntweliswaarœnzekerheimweeGwaard
te hebY n naar het volm aakte determinisme van de klassieke fysica,œn

mathematische formulering die alle onzekerheid zou uitsluiten.Hijheeft
nietkunnen verhinderen dathijzelfbijgd ragen heefttothetontstaan van
de quantum-mechanica, die wezenlijk op waarschijnlijc eidsuitspraken
steunt.M aardatZjn dan goed geftmdeerde waarschij/ijc eidsuitspraken,
dieonse ripvandefysicauitermatehebbenvergrooten diedeOngemeen
rijkeinformatieruimtebepalenvan de<dode'm ateriewaarin ook hettoeval
Wordt gdntegreerd. Einsteins beroemde uitspraak, door M onod zonder

veelbegHp gœiteerd (129),fdat God nietmet dobbelstenen speelt',is

slechtsœn tikjeoverdreven.Defundamentele correctiedaarop werd door
de Duvegeformuleerd:<Ja,God spéél
tmetdobbelstenen,wanthijiszeker
a
nder
s
dan
watM onod van de evolutie en de
dathijwintl'Datisietsheel
mens * 1maken:<een mirakel van m echanistische contingentie,een produktvan loutertoeval'en ietsheelandersook dan watin de theorie n à la

Lecomte de Noiiy wordtvoorgesteld:een (goddelijke)ordinatordie van
buiten afwatorde in de chaos moetbrengen8.

Deonwaarsch#nl#kemens
Aangezen het vaststaatdatdeevoluue van de mensuitvoor-menseli
jke
vooroudersheelsnelis gebeurd.kent ook M onod aan de selx tieve d> k
die van hetlevend wezen zelf uitgaat,in ditgevalnog meer gewichttoe.

Terœhtnoemthijhetmeestrelevantekenmerkvandemenselijkesoorthet
spraakve= ogen en de ontwikkeling van de taal,waardoor in de evolutie

œn nieuwe en unieke dimensie verschijntdie weyonlijk verschiltvan de
sterxtiepevo= envansm bolischecommunicatiediebijdedierenzijnte
6 Cfr.Hascd.nécesslté,marxîsme.Dossierin Nouvelle Critlque.mars 1971.
7 E.Borel,Probabllité etcertitude,P.U .
F.,Paris, 1950.
8 Chr.de Duve,art.cff.,pp.22-23.
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vinden.Ditvermogen isonafscheidelijk verbonden meteen specifiek hersenvolum e,dat in de mens-wording sneller aangroeitdan in enig andere
zoölogische Foep.En ook voor M onod is hetverband tussen spraakvermogen en hersenstructuur niet alleen een produktvan,m aar evenzeer de
voorwaarde tot deze ontwikkeling. <De gearticuleerde spraak heeft niet

allœn decultuurevolutiemogelijk gemaakt,maarheeftook op beslissende
wijzebijgedragentotdefysîekeevolutievandemens(...).Dedagwaarop
deZinjanlroposvoorheteerstœn geaiculeerd symboolgebruikte om
eencategorievoortestellen,heefthijdoorditfeitineno= ematedewaarschijnlijkheid verhoogd daterooitœn brein zou ontstaan datin stnntzou
zijndeDarwiniaanseEvolutietheorieuittedenken'(150-151).Datiseen
overweging die ook œ n Teilhard de Chardin,op enkele details na,zou

kunnen onderschrijven.M aarzewordtweerdoorkruistdoordemerkwaardigeconclusie:<Isdemensdan eenmirakel?Ongetwijfeld,aangezien het
in allerlaatsteinstantieom een produktvanhettoevalgaat'(151).
M etde Dllvemoetik bekennen datik nietbegrijp hoe M onod <na zijn
scherpzinnige analyse van de manierwaarop de noodzaak (ofveeleerde
steedsgroterewaarschijnlijkheid)uitde werken van hettoevalwordtgeboren,eindigtmeteen devaluatievan demechanismen die hijzelfin het
lichtheeftgesteld'g.Hijvergeetdatde selectievednlk diedewaarschijnlijkheid en desnelheid van sommigeevolutietrendsvergroot,alveellanger
aan hetwerk was;dater,naarhetwoord van Jacob,'voortdurend nieuwe
communicatiesystemen waren ontstaan binnen hetorganism ezelfen tussen

hetorganisme en zijn omgeving'lo;datde complexificatievan ditevolutieveprocesnietalleen wijstin derichting van betere voortplantingsm ogelijkheden,maarvan soorten metmeerpsychisme,meerbewustzijn,en tenslotte zelfbewustzijn en intelligentie.
AlsM onod dan nog één keerhethele evolutiegebeuren overschouwt,fvan

de Bacterietotde Mens',bekenthijdattmen gemakkelijk opnieuw kan
gaan twijfelen ofdatwe1allemaalhetproduktkan zijn van een enorme
loterij(...)waarin een blinde selectie slechts enkele zeldzame winnaars
heeftaangewezen'.M aarhetvolstaatin detailnogeensallebewijzen na te
gaan,om dezekerheid terug tevinden'datdezeopvatting we1degelijk de
enigeisdieverenigbaarismetde feiten'(155).Uitwatvoorafgaatmoge
blijken datditbeeld van eenloterijbeslistnietdebestgeslaagdeweergave
isvan alle thansbekende feiten,nieteens van sommige mechanismen die

Monod zelfvermeldt.W etenschappelijk is hetdan ook te betreuren dat
vele commentatofen deze en analoge 'conclusies'beschouwen a1s een uitgangspunt dat voortaan niet meer betwist kan worden. M onod verdient
9 lbld-,pp.23,17.
10 F.Jacob,op.cit,p.329.
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een betere,datwilzeggen kritischerbehandeling van de biologischegrond-

slagvanzijnfilosofie.
Nog eenmaal brengt Monod de onwaarschijnlijkheid van de mens ter
sprake.Vragend naarde oorsprong zelfvan hetleven en van de mens,om

dewaarschijv jkheid ervan teevalueren,schrijfthij:tHetlevenisop aarde
verschenen:hoegrootwas,voordatditgebeurde,dewaarschijnlijkheid dat
hetzou gebeuren? Doorde tegenwoordige structuur van de biosfeer is de
hym these nietuitgesloten,integendeel,datde beslissende gebeurtenis zich
slechtséén enkele keerheeftvoorgH aan.W atzou betekenen datde a pri-

oriwaarschijnlijkheid ervan praktisch nu1was'(160).Hetspijtme,maar
ditisdelaatstezwakkeplek inzijnwaarschijnlijkheidsleer.Uithetfeitdat
een gebeurtenisZch slechtséén enkele keervoordoet,volgtnog nietdatze

zeeronwaarschijnlijk was voorzezich voordeed.Watslechtséén enkele
keergeobserveerd wordt,kan pasdan a1szeeronwaarschijnlijk gelden a1s
de evaluatiegebaseerd isop een behoorlijk aantalgeanalyseerdegevallen
die voor dat geobserveerde fenomeen even gunstig waren zonder dat het

werd gerealiseerd.Ditis vooralsnog nietgebeurd,alliggen de mogelijkheden binnen ons eigen zonnestelsel wellicht in het verschiet. De enige

evaluatiediewekunnen doen,steuntnietop hetmogelijk (maaronbekende)uniekekaraktervan deoorsprongvan hetleven,maarop debekende
kenmerken van hetsysteem waarbinnen hetleven optreedten datzelfeen
hele evolutie heeft doorgem aakt die bestudeerd kan worden. Dat is de

rdenwaarom wij,ook alvoordatereen mensopdemaanwasgeland,de
waarschijnlijkheid van leven op de maan a1s uiterstgering konden evalueren.
tover een unieke gebeurtenis',vervolgtM onod,tkan de wetenschap niets
zeggen,noch erietsmeedoen.Zekan alleen <fpraten''overgebeurtenissen

die een klasse vormen en waarvan de aprioriwaarschijnlijkheid,hoe geringook,eindig (d.
w.z.nietoneindigklein,H.J.)is'(160).Datisnu precies
de manierwaarop velebiologen overde structuren en hetontstaan van het

leven denken:zijmaken we1degelijk een onderscheid tussen particuliere
gebeurtenissenalszodanig(endiezijn allemaaluiterstonwaarschijnlijk)en
deklassewaartoezijbehoren.Een fenomeenwaarvan verondersteld wordt
dathetuniek is,kan in deloop van een bestudeerd procesdusbestonmo-

gelijk,weinig ofmeerwaarschijnlijk zijn.Daarenboven moetworden opgemerktdatnietalle wetenschapm n hetideaalvan de herhaalbaarheid van

defysicakunnen realiseren:velewetenschappen (deastronomie,degeolo-

gie,depaleontolo/e)moetenin hun objectieve studievan een onomkeerbaregeschid enisjuistterdegerekeninghouden metmogelijk Eunieke'gebeurtenissen.
AlerkentM onod daterverschillende pogingen totleven geweestkunnen
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zijn waawanslœhtséén zich definitiefzou hebbendoorgezet,toch blijfthij
uitde mogelijke eenmaligheid van de gebeurtenissen concluderen tot de
nagenoeg absolute onwaarschijnlijkheid ervan:<De waarschijlijkheid a
prioridatonderalle mogelijke gebeurtenissen in hetuniversum zich één
particulieregebeurtenisvoordoet,ligtin debuud van nul.Toch best. athet
universum :ermoeten zich in hetuniversum we1paë culiere gebeurtenissen

voordoenwaarvandewaarschijnliju eid (voordatR zich voordden)miniem was'(161).m tiseen waarheid a1sœn koe,diealleen zegtdatM1e

gebeurtenissen,in zoverre zeparticulierzijn,heelweinig waarschijnlijk
zijn.Nietalleen bestaathetuniversllm toch,maarhetbestaatalsuniversum,d.w.z.nietalsœnonoverzichtelijkechaosofalsœn vevmmelingvan
stuk voorstuk even onwaarschijnlijkegebeurtenissen.Ermoeten duswel
degelijk particuliere gebeurtenissen plaatsvinden waaaan de klasse,de
relatievefrm uentie,dealankelijkheidvan voorafgaandeprocessen onmogelijk,weinigwaarschijnlijkofwaarschijejkerzijn,ofwaren,ofgeworden
zijn!OokdevoortdurendeherhalingmaaktMonodsbegripsverwarringniet
overtuigender.<W e hebben op ditogenblik evenmin hetrœhtom te affirm eren alsom tenegeren dathetleven op aardem aar één enkelekeerverschenenisen datbijgevolg,vôôrheterwas,debestaanskansen ervan praktisch nu1waren'(161).Dezeideeisnietallœn $Onaangenaa;:9VOOr WCtgn.

schapsmensen,zijistinstrijd metonzemenselijkeneiging om temenen dat
ieder werkelijk ding in hethuidige universl'm noodakelijk was en dat
altijd geweestis'(161).Ten onrechte suggereertM onod hierdatde verwerping van zijn theorie van het pure toevalvanzelf inhoudt dat men
opnieuw voorLaplaceopteertenaanneemtdatalwatfeitelijk geworden is,
van alle eeuwigheid vaststond.M aar datis absoluut nietnodig,a1s men
m aaraannœ mten tinziet'datde coherentie van de anorganische en orga-

nischewereld zoalszijgestructureerdis,wezenlijk verkaard wordtdoorde
associaueve eigenschapm n van de materie en hun informatierijkdom,
waarbinnen ook een behoorlijke hoeveelheid toevalwordt gdntepœrd.
Daaruitknnnenwijzelfsconcluderendathethoogstonwaarschijnlijkisdat
heteventueleleven op een andere planc tpreciesdezelfdedetailst- cturen
en œn identieke evolutie zou vertonen.

W emoetenaltijd op onzehoedezijn,zegtM onod,voorhetgevoeldat(het
ontstaan van)hetleven bepaald isdooreen lotsV temmlg (Tcesentiment
sipuissantdu destin'):<demodemewetenschapkentgœnenkeleimmanen-

tie'(161).Dezemethodologischeignoranuebewijstœhternietdatergœn
immanentiefs.ja,leidtbinnen dewetenschapm n zelftoteen mhte impasR,wannxrzijhun <ultiemeambiue',detotaleverklaringvandewerkelijkhdd,waar willen maken.Dit geldt reM svoor de zuivere fysio , waar de

herzieningvandegrondslagenenkeletientallen jaren gele en alui% ondde
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inœn epistemologischediscussieoverdeonmogelijkheid om in dezogenaamdeobjectkve beschrijvingvandefysischewerkelijkheid hetsubjœt
van de waarneming volledig tussen haakjes te zetten.Hoeveelte mœr
moetditdan gelden voor een biologiediedesubjectiviteitenintersubjœtiviteitals hetbelangrijkste kenmerk van hetlevende wezen wilrespœteren.

hfetslonod kunnenwijaanvaarden:tdelotsbestemming wordtgeschreven
naargelang zijZch voltrekt,nieteerder.Deonzewasnietgeschreven voor
hetverschijnen van de menselijke soort,de enige in de biosfeer die œn
logisch systeem van sm bolische communicatiegebruikte.Nog zo'n unieke

gebeurtenisdieons,juistdaardoor,zou moeten waarschuwen tegen iM er
antropocentrisme'(161).Niemand beweertdatereen duidelijk geschreven
tekstvoor onsligt.M aar kunnen wi
j,alsaandachtigemensen,vanuithet
e
vol
ut
i
e,
die wezens heeft voortgebracht m et
eindpunt van de feitelijke
stee smeerbewustzijn datin onszelfbewustzijn culmineert,in onze geschid enis en voor-geschiedenis niet een zekere bestemming a1s het ware
in-geschreven Zen?

M etde Duvemoethetmijvan hethart,datM onod,in een rechtmatige
reactie tegen de vele bM rieglijke illusiesvan een naïefantropoœntrisme,
naarhetandereuitersteoverslaat.THijdoetaan anti-antropocentrisme.lk
denk,duszouiknietmoetenzijn,schijnthijtezeggen (...).Dever#ssing.
dunktmij,bestaathierin,datmen een tegenstelling invoerttussen mensen
universum en vergatdatdemensdeeluitmaaktvan hetuniversum (...).
Vanafhetogenblik datdemenseris,ishetuniversum gœ n <donverschillig''

universum meer (...).De zaak andersgaan beschouwen,istoegeven aan
œn nieuw dualism e:de denkende mens gx pm neerd aan een levenloos
universum 'li*

GestelddatdeM enseen uniekfenomeenis,watverbietonsdanobjectief
te onderzoeken watermetons- wantwijG staan nu eenmaal- voor
bijzondersaan dehand is? Waarom nietonbevooroordeeld nagaan welke
de spœifiekeveM chtingen van datunieke wcen zijn,zonder ze a prforf
allem aal in arbitrair vastgelegde categorieën te e en onderbrengen,die

heelwaarschijnlijk slxhts onvolle ig en inadmuaat kunnen beschrijven
wieofwatwijzijn?Monod sluitaldezeoverwegingen afmetdemeest
sensationeleen daarom wellichtmeestgœiteerde van zijn uitspraken:tAls
het(verschijnen van de mens)uniek was,zoalsmisschien hetverschijnen
van hetleven zelf,danbetekentditdatdekansen eaan,vôôrhetverschijnen,nagenoeg nulwaren.Het universum was niet zwanger van hetleven

en de biosfec evenmin van de mens.Onsnllmmerisuitgekomen bijhet
11 Chr.deDuve,a.
c.
, pp.4 -5.
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spelin M onteCarlo'(161).M oetik nogmaalsherhalen datdemogelijke
œnmaligheid van œ n gebeurtenis niet impliceert dat ze uiterst onwaar-

schijnlijkwas,toenzeoptrad?M onod vindthetbetwistbare<vitalisme'van
œn Bergson te Iterair'(39-40).In het eveneens voor kritiek vatbare

danimisme'van een Teilhard vermag hijslechtseen ontstellende Imanque
de rigueur'teZen,hettypisch produktvan hetred sdoor Pascalgehekel-

de<laisme'vandejezieten (45)!M aarzijneigenbeeldspraakisminstens
zo beenkelijk literairen weinig rigoureus.In gœn gevalgeeftzijeen geslaagde ofbetrouwbare weergave van watde moderne biologie,steunend

op dproefonde>indelijk onderzoek en logica'(155),alsonweerlegbareconclusie zou hebben aangetoond.

Open ofgesloten wetenschap
M isschien zijn wijnu in staatde kernvraag van hetbegin nauwkeurigerte
formuleren en te beantwoorden:heeftM onod devalshei
d ofondeugdelijkheid bewezen van elke finalistische verklaring of interpretatie? Het kom t
mijvoordathij,nà anderen m aar nog overtuigender,de onhoudbaarheid
heeftaangetoond van watik hetuitwendig Jf
al/g-e zou willen noemen:
een finalisme dathetnoodzakelij
k achteen beroep tedoen op een god of
ordinator die OP de cruciale momenten van de evolutie tussenbeide moet
komen om ze inde goe e,de tbd oelde'richting te sturen.lk vermoed dat

deze opvatting bijdemeeste wetenschapsmensen en Nosofen nu toch al
welvoorbijgestreefdis.M aarhetstandpuntvanhendieeen inwendig #aJlismeverde igen,issubtieler.Die<inwendigheid'kannamelijkop tweeverschillende manieren worden verstaan:a1s œn eigensoortige 'vitale'kracht

(Bergson)ofeen <bijzonderevorm van energie'(Teilhard)die,albM oelen
deze auteurs hetmisschien anders,toch weer gemakkelijk a1s een soort
werkende oorzmak op hetiveau van defysico-chemische mechanismen aan

ditproceswordttoegevoegd;ofals een zin ofbetekenis die zich in het

procesen zijn structuren manifesteertaan demens,diezelftegelijk het
produktisvan en deresectie op die evolutie.Nem en weallœn dezelaatste
interpretatie in overweging,dan valt de vraag nog uiteen in drie andere
vragen: 1.Is deze interpretatie verenigbaar m et de bevindingen van de

modernebiologie? 2.Kan zijin dewerkelijkheid objœtievefeiten ofargumentenaanwijzen?3.lsdebiologischeverklaringwellichttoch zovolld ig,
datzijalle andere interpretatiesoverbodig maakt?
W atheteerste puntbetreft,erkentM onod volmondig datergeen experi-

mentuitgdachtkan worden datzou bewijzendatergeen tintentie'ofzin
in de evolutie aanwezig is(33).Zijn argumentisveeleer ex absurdo:de
uiterstgeringe waarschijnlijkheid van wateruitde evolutie isvoortgeko-
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men,maakthetvolkomen onrdelijk nog enigevorm van finalisme te
willen zien in œn procesdatveelm eerkanshad nietdan ooitweltegelukken.M aaruitmijn kritiek mogeblijkendatdezelfde biologischefeiten œn

andereevaluatie van dewaarschijnlijkheid mogelijk maken:zowelhetontstaan van hetleven als de verdere evolutie,inclusief hetontstaan van de
mens,behoorden,toen ze gebeurden,tot hetdomein van de nietonaan-

zienlijke,steedsgroterwordende waarschijnlijkheden.Zelfshetargument
ex absurdo valtdan weg.Ook in de <schaamteloos'creatioistische inter-

pretatie (œn scheppende God,diede mens<bd oelt')moet(en kân wellicht)die God slechtsdeschepperzijn van œn materiewaarvan deassociatieve eigenschapm n, met verloop van tijd en volgens mechanismen
waarin ook hettoevalwordtgdntegreerd,leiden tothetresultaatdater in
feite uitgevolgd is.De op hetniveau van de m echanismen ontdekte struc-

turen blijvendanprœiesdezelfdeen verrevandeonmogelijkheid tebewijzenvanœndaaringeborgenzin,blijkensommigezelfsvoordewaarschijnlijkheid ervan tepleiten.
Hettweedepuntbetreftde vraag of deze finalistische interpretatie enige

objectievewaardeofgeldigheidbezit:iszemeerdanœn loutersubjectieveinterpretatievan deobjectievewerkelijkheid?M onod verdd igthierhet
vrijklassiekeneo-positivistischestandpunt,volgenswelk allœn dem sitiefwetenschappelijkebenadering vandewerkelijkheid objxtiefis;hijnegeert
daterenigeandereoorspronkelijketotaliteitservaring vandemensbestaat,
diehem objectiefietszou kunnen leren overhemzelf,zijn relatiesmetde
anderen en hetuniversum.Hijsteltzelfeentotaleverklaring voorvan âlle
religieuze en filosofischeideeën:deze zijn nietsandersdan genetisch verklaarbare projecties van louter subjectieve behoeften,die zelf verklaard
worden door aleven subjectieve simulatieprocessen,ingeschreven in het
moleculaire genetische erfgoed (182-184).Hoe Monodsideeën zelfaan

dezesubjectievesimulatieontsnappen,wordtnatuurlijk nietverklaard.Dat
isnu juisthetmoeilijkepuntvan allepositivisme,datik metveleanderen
a1s filosofisch onhoudbaarbeschouw,omdathetde totale werkelijkheid
nietvoldoende rechtlaatwedervaren.

Dit brengt ons vanzelf tot #e derde vraag.
.m aakt de strikt biologische
interpretaue,doorhaarrigoureus.volle ig en definitiefkarakter,de finalistische interpretatie nietgewoon overbodig,zelfs als deze m eentnaar oor-

spronkelijke ervaringen te kunnen verwijzen? M onod kan deze mening
slechtsfunderen op wathijzelfnoemtdhetaan allekennisvoorafgaande
zuiveraxîomatischepostulaat'(191),datzegtdatdepositief-wetenschappelijkekennisdeenigegeldigeontsluitingvandewaarheid,vanhetwezen
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van demensen van zijn relauestothetuniversllm is.Datisongetwjfeld
œnori> elefunderingvanzijnnx-m siuvisme,maarevenbetwistbaarals
datposiuvisme zelf.

Bijwijzevan conclusiekerenwijnogeven terugnaardedichterdiehet
wezenlijkeprojœtvandemenselijkesoortroliseertdoorzijngeEefdemet
zijn m ëzieteoverreden om methem <naarbd tegaan'(28).Dattwœ
mensen, om elkaar te ke nen liel ebben, elkaar moeten ontmoeten, is

evident.Dewaarschijnliju eid datjuistdezetwœ,tusxn miljarden,elkaar
on% oeten,isonberekenbaargering.En tochisliefdemogelijk.Hettoeval
is een noodzakelijke voorwaarde voor hun liefde,maar maakt ze niet
opmogelijk,en isalle= inst:1n laatsteinstantie'deenigebron ervan.Het
fungeertnauwelijksalsœnweliswaaronmisbareapnleiding.En menselijke
liefde is méér dan het toevalvan de ontmoee g en hetremliseren van de

onveranderlijkevoortplanting.
De'emergentie'(M onod én Teilhard gebrl3lken hetelfdewoord),hetver-

schijnenvandemensalsœnwezendato.m.totliefdeinstaatis,blijfthet
groteobjectievefeitdatverheldertwiewij,ookalsbiologschewezens,zijn
en dusook watde zin zou kflnnen zijn van de lange voorgeschid enis
waaraan wijonsbestaan tedanken heb%n.Biologischefeiten bewilzen
niefdaterindeevolutieœn zinofeen bdoelingverborgen Zt.Natuurlijk
niet,aangezienwijmethodologischuitdebeschrijvingvandemœhanismen
van meetafaan iH ere werkzam e,doelgerichte oorzaak a1snietverhelde-

rend bewustweren.M aarbiologische feiten staan open (ook in sommlge

biologische structuren zoals bijvoorbeeld de menselijke beleving van de
seksualiteit)voorœn zin en een betekenisdie de mensin deuniekeverrichtingen waartoehijalleenin staatis,tegelijk ontdekten medebepaalten
tevensop een moeilijk tedoorgronden wijze ervaarta1shem gegeven.

V ervolgdeen vervolgerin een

joodsenovelle
3: van F#a

Schrijvendejodenplegengeobsd eerd tezijndoorhetlemavan devervolging,van minderheid en m eerderheid,van dezin ofde zinloosheid van het

lijden,voorala1sditlijdendemensdoorzijn mM emenswordtaangedaan.
Het dO,Eeuwige,waarom?'schreituithun geschriften ten hemel,om het
even ofhetgaatom hetdagboek van een gettokind ofom degeleerdeoverpeinzingen van œn bezadigd man.Diehettenslotte ook nietverderbrengt
dan deze woorden uitde Haggada van Pessach,deorde van dienstvan de

huiselijkeviering op de eerste avond van hetjoodse Pessachfeest:<W ant
niet een enkeling slœ hts stond tegen ons op om ons te verdelgen,in elk
geslachtstonden ze tegen ons op om ons te verdelgen,m aar de H eilige,

Geloofd zijHij,reddeonssteedsuithun hand'.Wantnooitishetdevervolgers geluktde vervolgden totde laatste man uitte roeien,ook alheeft
Herr Hiuerdaarœ n goe e gooinaar ge aan.

AmosOz,een drieëndertigjarigejoods-lsraëlische schrijver,kentdeze obsessieook.Inalzijn romansen verhalen isietsteproeven van de traum atische vervolgingservaringen die zo veeljoodse kinderen hebben moeten
ondergaan en waardoor ze tot hun laatste snik getekend zi
jn.De grote
ramp,dieheelhetleven totonveiligheid en onzekerheid maakt,hetniette
dragen verdriet, dat desondanks gd ragen m oet worden, de dreunende

schok,diedejood voortaan elkevreemdedoetaankijken metogen van:
fW ieben jij?Vriend ofvijand?Zouik aan jou overgeleverd willenzijn als
hetgaatom leven en dood'?'

In 1965 publiceerdeAmosOzzijn eerstebundelkorteverhalen,Hetland
vandejckAiz,
'detitelisveelzeggend.Vervolgensderoman Op eenandere
plek (1966)en denovelleM ijn M ichaël.Ditlaatsteverhaalwasalvoorhet

uitbreken van deZesdaagseOorlog van juni'67 voltooid.maarwerd pas
na de oorlog gepubliceerd.Hetbeschrijftdestemming in hetland en de
spanningen die aan de strijd voorafgingen.In Israëlwerd hetœn spectaculairebestseller.BiMenkortverschijnthetinhetEngelsbijChatto and
Windus,voordeVerenigdeStaten bijKnopf.Totfndedood en u telfe/#e
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zijndelaatsteprodukten van zijn hand.HetkodeverhaalTotin de#oW
verschœn in een Engelsevertalingin hettijdschetTheJewish Qucterly,
winter 1971-972,onderdetitelCrus# e,'Ke svu rtu.

In ditverhe steltAmozOz,lanszondertwijfd één vanIsraëlsmeest
vooraans- ndejongeschrijvers,opnieuw hetlemavan deveaolgingen
aan de orde, di% aal niet in de persoon van de vervolgde,het slachtoffer,de ve= oorde onschuld,maar gezien vanuitde psyche van de vervolger,de m an die bezeten is van de idœ van de wrekende gerœhtigheid,

deman diezoaerlijdtonderdeaanwezigheid van hetKwadein dezewereld,dathijanderenmoetlatenlijden.Om dantotdeontdekkingtekomen
datop die manier gd eelde sm artnooithalve smad wil worden.

EnkelemrsoonlijkegegevensoverdezejongeschHjverkunnenhetzichtop
An verhai verhelderen.AmosOzwasnoggœnuen jaaroud,toen de
strijdom destichegvandejoodsestaatIsmëlinvollehevileidlosbrak.
In zijnouderlijk hulswasmendeide n vandejoodsesplintergroepde
'Etsel'toegd aan.Deze iaeguliere terreurgroep trachtte dooraanslagen en

onwoeringen stelselmaug iH ererd elijkeverstandhouding tussenjoden en
Engelsenentussen joden enArabierenteverstoan,om hetBHtsemandaat
funworkable'te m aken.Slagzin:dIn bloed en vuuris Jehod a gevallen,in

blod envuurM Jehodaherrijzen'.AmosOzverliestzijnmoder,waarschijnlijk doorzelfmoord.Dertienjaaroudwordthijdoorœn familiein
de kibboets G oelda geadopteerd.Nu is hijgetrouwd,vader van twee
dochtersen nog lmmerlid van de kibboets.Politiek ishijlinksgeoriënteerd.In tegenstelling totwathem luisdaaroverisgeleerd,heeftMjzich
vooralna de Zesdaagse Oorlog vele malen in het om nbaar uitgesproken
voorœ n Israëlisch-O abische vecoening.
In KruisvaartverteltAmos Oz over œ n ridder,graafGuillaume de Tou-

ron,uitdebuurtvan Avignon,diein hetjaar 1096 gehoorgeeftaan de
oproep van pausUrbanus11en aan hethoofd van œn kleine troep boeren,
horigen en zwerverserop uittrektom hetHeilige Land te verlossen uitde
handen van de ongelovigen en aldus die vrH e des harten tevinden waar-

naar ieder mens verlangtals naar hethoogste goed.Daarbijmaaktde
auteurdeskundiggebruik van œnoudeliterairetruc:in zijnverhaaltreedt
œnkroniekschHjverop,in ditgevalœnzonderlingejongeman,œnverre
verwantvan de graat U aude,die U audede Bochelaarwordtgenoemd.

Hijiseen geletterdeknaap metœn sterke nei#ng naarhetbovennatuur1 Amos04 Crusade,in TheJewflà Quarterly.vol.9,no.4,winter 1971-1972,68
W orcesterCrescent,London,N.
W .7 4 NA.Prijs per nnmmer 40 pence,prijsper
jaarf1,50.
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lijkeofmystieke,dieZchom beurtenenzonderenigewerkelijkevoldoeningovergœftaan ascetischepraktijken en aan delusten vanhetvl= .
U audeskroniek isdevoornaamstebron van onzehd endaagse vertelleren

wijzullen in vele overm inzingen van de naarlichaam en zielgetekende
q aude de resœ ties van Amos Oz zelf moeten Zen en in de verlangens

vanridderG''illaumenaardeongrijpbareZelerusthetverlangen vanAmos
Oz Mar œn grote en blijvende,een allesbegrijpende en beschermende
liefde.
De grOCP kruisvu rders trektweg na een mislukte druivenoogst,na de
dood van de twee e gravin,die evenalsde eerste stierfzonderde graafœ n

zoon en erfgenaam na te laten,na œn rœksvan kleine opstandjes en
rebelseincidenten onderdeboeren enlijfeigenen van hetlandgoM ,waarbij
zeven boeren en vierheksen terdood werden gebracht.Plus een verdachte
jood:'Hetschouwsmlvan debrandendejood zou misschien deD rg en
de verslagenheid die ons sindsdehedstin de hun greep hielden,watkun-

nen hebl n verdrijven,maar het gevielzo dathet de brandendejood
gelukte alles in de war te sturen door vanaf de brandstapd œ n heftige

joodsevervloehnguitte spreken overgraafGuillaplme.Dezeverschrikkelijkegebeurtenisvond plaatsin aanwezileid vanheelhethuis,vanafde
ziekelijke vrouwe totaan de meestonwetende dienstmeisjes toe.En het
was klaarblijkelijk nietmogelijk de ellendige voor zijn vervloekingen te
straffen:hetligtin deaard vandiejodenmaareenmaalte verbranden'.
UiterstsubtielbeschrijftClaude-Amoshetvage maarallesdoordringende
gevoelvan onbehagen datde kleine expe itie onderweg maar nietloslaten

wil.Dehedststrektzijnlangeijzigevingersnaarhen uiten overalvluchten
dejoden bijhun komstdebossen in,vanwaarzijdoortoverspreuken Cn
bezweringen dekrachten van hetkwaad schijnen op te roepen.<Dejoden,
dachtGuillaume de Touron,beknabbelen onsheimelijk,zoalswateraan
ijzervreet.Datisdezachtesussendeaanraking,dieongezien doetsmelten.
Zelfshetzwaard- onszwaard- glijdtdoorhen heen a1sdooreen massa
troebelwater,datlangzaam hetzwaard verteren zal.Genadige Heer,heb
mH elijden metUw kudde,wantde krachten der bezoedeling woM en en
vlammen om onsheen en verleiding omringtonsen trachtdoorte breken.
En hetgeloofin onshartisoprechten koud,dor en zeerdroevig.Zou het

mogelijkzijnmisschien,dateenjoodZchheimelijkinonzerijengenesteld
heeft?'
Hetis deze verdenking die graaf Guillaume geheelin bezitneemt.Alsde
kruisvaarders de ene tegenslag na de andere ontmoeten,de storm en van

de naderende winter,de vijandigheid van de plattelandsbevolking,Zekte
en dood.als aldushetKwade zich dag in dag uitmanifesteert,groeitde
verdenking in krachten wordtid ersverdenking.H etonderlinge wantrou.
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wen neemtondraaglijke vormen aan en zwaktenkelwatafa1s erechte,
ontwijfelbaarœhtejoden tevermoorden vallen.Degruwelijke griezelder
moordpartijenenmartelingenwordtjuistdoorAmosOz'terughoudende
maniervan vertellenpijnlijkduidelijk.Immershetgriceligevan œnEichmannisnietdathijdeedwathijde ,dathijfungeerdealsorganisatorin
œn gigantisch moord-en destructiebd rijf,hetgriezelige van Eichmann is
dathijdeH wathijdeed metœn zuivergeweten.
Door sneeuwstorm en overvallen moet de reM s deerlijk geslonken groep
zijn toevluchtnementotdeverlaten ruïnesvan een eenzaam gelegen klooster.Daarverdwijntookhetlaatsterestjediscipline.Snelgaandaardemannen tegrondeen zezijn aldood voorzewerkelijk sterven dooronderling
geweld of van honger en kou.Vruchteloos blijftGuillaume de Touron
speurennaardeheimelijkejood,dewolfin schaapsvacht,diehem devrd e
desharten ontneemt,de rustvoorzijn gekwelde Zel.fGuillallmedeTouron slootzijnbeideogen en staardeblind naarAndrésAlvarez,desuiter.
Zijn hartverteldehem,datdit(de ruïne)een zonderlinge plaatswas en
zelfs Jeruzalem niethetdoelvan deze tocht,m aar van een andere tocht,
van geen enkele tocht,gœ n stad van God en misschien is Andrés de

verborgen jood ofmisschien nietAndrés,maarhijzelf,hijzelf,want de
waarheid is zo zuiver en enkel deogen zij
n blind,vuur isgeen vuur,
sneeuw isgœnsneeuw,stenen zijn gM achten en dewind iswijn en wijn is
stilte,gebH en zijn vingers,pijniseen brug en de dood iseen iuis,is het
aangeraaktzijn dooreen warm klein liedje,hettinkelendeliedjevan <<jij,
jij,jij'''.W antdatwaren de woorden waarmee zijn eerste geliefde hem
langgeld en tekennen gafdatzijechtvan hem hield.
Hetonvermijdelijkegebeurt.GraafdeTouronweetnu,dathetKwaad,het
subtiele maar alles wegvretende Kwaad,in hemzelf is.Hij pleegtzelfmoord.W aarop Claude deBochelaarmetdeachtovergebleven gezellen in
sneeuw en winter,zonderpaarden,zonder voH selofkleren,zonder vrouwenofwijnenopblotevoetendewegvoortzet,zo naakten ne erig a1sze
die voorzeker vanaf de aanvang hadden zaoeten gaan: <Nietterug naar

huis-- ze hadden elke gedachte aan een naenselijke woing opgegeven.
Zelfsnietop weg naarJeruzalem ,datimm ersgœ n plaatsis,m aarlichaam -

loze liefde.Zo trokken zijvoorten wierm n hun lichaam af en werden
sted s reiner,voort tot in hethartder muziek van klokken en daaraan

voorbijtotdeengelenkoren en verdernog.Hun walglijk vleeslieten ze
achter en ze stroomden voort,een straalvan witheid op œ n witdoek,œ n
abstracte bM oeling,een vluchtige nevel,vrede misschien'.

Zo isbijAmosOz,en zeerterecht,devervolgermeertebeklagen dan de
vervolgde.Voor het verterend verlangen van de vervolger bestaat geen

lenigingen iM ernieuw slachtoffervoegttoeaan zijndorstnaarveiligheid.
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naar zekerheid,naar de rust van het weten het Kwaad voorgoed van de

aardeverdelgd tezien,zodathijeindelijk en ten langen leste kan gaan
beginnentebeminnen,zodathijeindelijk bemindkan worden.
AbelH erzberg vertelde onlangs voor de televisie de volgende anekdote:

Eenskwam AusDerFtinten,eenvandeDrievan Brda,bijDavid Cohen,
destijdseen van debeidevoorzittersvan de Joodse Raad te Amsterdam,
en zeistomdronken snikkend,wantveelvan die jodenvervolgerswaren
zwaar aan de drank: dAch, ich kann eurer Elend nicht lânger tragen'.
W aarop David Cohen:<Aber,Herr Obersturmband ûhrer,warum tun Sie
es denn?'En huilend antwoordde Aus Der Fûnten:tlch musz,ich musz'.
Zo vergaathetde mensdiezichzelfen de andervervalsten vervolgt.

Invijftien dagenleren denken
D e 'denk-praxis'-theorievan Edw ard de Bono
A Leenhouwers,Cap.

Dateen mens denken kan,hoorttotde typische eigenheid van hetm ens-

zijn.M aardefeitelijkewaardevan datdenkenbestaaterin datdemenshet
goed weette gebruiken,over zi
jn denken zo kan beschikken dathijzijn
weg weetteontdekken in dewerkeli
jkheid.Indatm rspœuefkanhetzeer
belangrijk zijn,datdemensbeschiktoverdetwarestrate#e'van hetdenken;dathijweet,hoehijzijndenkcapaciteitgebruikenkan,om inderdaad
de resultaten te bereiken die voor hem als Tdenkend wezen'te ve- ezen-

lijken zijn.
Opvallend ishetvolgensEdward de Bonol,datdem eeste mensen hetwel

prettigvindendatzetotdenken in staatzijn,maardatzezich even weinig
aantrekken van de wijzewaarop ze denken,alsvan dewijze waarop ze
lopen,eten ofademhalen.Hetiseen- schijnbaar- natuurlijk proces,
datzijn eigen weg we1vinden zal.De belangstelllng van de Bono gaatuit
naar datvergeten gebied van hetdenken:hetdenken over hetdenken.In

diemogelijkheid van hetdenken om zichzelftotvoorwerp van zichzelfte
maken,schuiltéén van demysterieuzem tentiesvan demenselijke denkkracht.Vreemd genoeg wordtechter hetdenken meestalin een centrifugale richting beoefend,moethet denken zich van zichzelf afwenden naar
allerleiandere dingen en verwaarloostmen hetcentripetale denken,d.w.z.

men staatnietstilbijhetdenkenzelf.Maardaarligtmisschien - deBono
za1zeggen:daarligtjuist- éénvan demanco'svan ons,denkendemen1 EdwarddeBono werd in 1933geboren op M alta;hi
jsmdeerdemedicijnen,daarna
nog psychologie,fysiologie en tenslotte wiskunde.Achtereenvol
genswashijdocent
aan de universiteiten van Oxford,London,Haward en Cambridge;aan deze laatste
universiteitishijmomenteelnog verbonden.BijdeuitgeverijParis-M anteau (Am-

sterdam /Brussel)verschenen van hem in Nederlandse vertaling:In 15 dagen leren
denken (oorspronkelijke titel:The Ffvc Day Course in Fàfakfng),vertaald door
PeterVerstegen,1971,167 pp.,J14,- en Hetmechanîsme van ons denken (oorspronkelijke titel:The M echanîsm 0/M înd),vertaald door GerritKrol, 1971,252

pp.,J14,
- .BijdezelfdeuitjeverijisnoginbewerhngPraktîsch denken,datvermoedelijknogdezemaand ultkomt,prijsJ 14,- .GerritKrolschreefeen korteinleiding op de werken van de Bono onder de titel:Edward de Bono,de man van het

lateraaldenken,Pads-M anteau,Amsterdam /Brussel,1971,20 pp.,J0,
90.
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sen.WeZjn metœn bepaaldeluzeid van denken behepten die moet
doorbroken worden.

Ogenschijv jkisheelhetwerkvandeBonoeropgerichtom demensgevoeligtemakenvoorzijneigen,mrsoonlijkdenken,in deovertuio gdat
ereen Fote matevan indiWdualiteitisin dewijzevan denken,zodatgesproken kan worden van de dvaardigheid'van denken die ontwikkeld kan

worden.ZijnboekIn15dagenlerendenken iseen m gingom demensiets
te lakn voelen van die individualiteiten hem daardoorook inzchtte ver-

schaffen in demeerdimensionaliteiten de multim tentio teitvan Zjn persoonlijkdenken.Denken kan <geleerd'worden,zodatdefunctionaliteitvan
hetdenken vergrootofverbred en verdieptkan worden.

Destrategie vJa hetdenken

Om enigszinszichttekunnenkrijgenopdemogelijkhdenvanhetdenken
geeftde Bono - vooreen deelgemakshalve - œ n indeling in dHe ver-

schzendedenkwijzen:hetgekspireerdedenken,hetsystematischedenken
en hetstrate/sche denken.Hetprakusche gebruik van het denken staat
centraal,zodatop voorhand deze indeling ook algerelativeerd m oetworden:de dde vorsaen overlappen elkaar,bakenen Zch ten opzichte van
elkaar nietscherp af,maar laten zich alleen maar onderscheiden,om dat

bepaalde accenten in de verschzende denkstijlen duidelijker naar voren
springen.Vandaar dathet boek ln 15 dagen leren denken vo1 staat met
voorbeelden en in de grond nietsandersis dan hetprikkelen van de lezer
om de voorgestelde denkvorm en zelf te hanteren.Alleswat er gezegd en
beweerd wordt,volgt op de uitwerking van opdrachten.zodat het hele
boek œn aaneenschakeling is van conclusies,die gestaafd worden - of
willen worden - door de praktische ervaring die men zelf a1s lezer en
<denker'heeftopgM aan.Deze aanpak wordt gerechtvaardigd doordathet
nadenken overietsdeenigem anierisom te denken overhetdenken en de
enige m anier om de waarde van dat denken te bepalen gelegen is in het
simpelweg nagaan wathetheeftopgeleverd.Ook ditmoetmen weer goH

begrijpen.Zelfsalsmen doordetoepassingvan deaangegevendenkwijzen
geen resultaatontdekt,ishetdenken overhetdenken toch zinvolgeweest,

omdatmen ook 1osvan bereikteresultaten meerduidelijkheid kan krijgen
ten aanzien van hetdenken zelf.En daarishethem juistom te doen!
Telkenswordtdanookderaadgegevenom zijn eigendenkprocestevolgen metpotlood en papier in de hand,om alle deelervaringen te noteren,

erbijstiltestaanenlangsdieweg teweten tekomen hoemen zijndenken
m isschien anders,beter,d.w.z.effectieverkan hanteren.Omdathetzwaar-

tepuntligtop hetleren verstaan van hetdenk-en kenprocH é,wordtbij
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alle praktische uitwerkingen en voorbeelden nooittechnische kennisof œn
bepaalde vaardigheid voorondersteld;iederœ n m oetzichzelf a1s denkend
wezen in dit % ek kunnen terugvinden en via ditboek ook toteen beter
zichtop zichzelf kunnen komen.Ofschoon m en alle gepresenteerde oefeningen in een veelkortertijdbestek dan 15dagen kan maken,wordt toch
hetadvies gegeven om de drie reeksen van een t
vijfdaagsdenkprogram',

datbeantwoordtaan dedriedenktym n,werkelijk ook over15 dagen uitte
smeren,om zo- m rsoonlijk doordenkendop hetgepresteerdeofmislukte
spontaan allerleiandere mogelijkheden van zijn m rsoonlijk denken te
ervaren of experimenterend te zoeken naar andere toepassingsmogelijkheden of- nogeenvoudiger- vormenvandenken.DaarbijgaatdeBono
-

uit van het beginqeldat de eenvoudigste oplossing of denkweg ook de
<beste'is,wateen bepaald soort esthetische ervaring za1opleveren;men

kan dan werkelijk genieten van hetdenken.Om diereden moetmen dan
ook niettegemakkelijk tevrM en zijn methetonmiddellijkenut,hetdirecte
resultaat,maarzich demoeitegetroosten om opgd aneervaringenweereens
onder deloep te nemen en te zien ofze nog nietm eer informatie zouden
kunnen opleveren,die men verwaarloosta1sm en teveelgebrand isop nut
en succesalleen van hetmom ent.Alleswatmaarkan leiden toteen betere,

meervruchtbareen ook gemakkelijkerehantering van hetdenken moetin
het<15 dagen-program'ingebouwd worden,waarbijhetstoten op beperkingen vaak aanleiding za1zijn tothetontdekken van andere wegen,het
opsporen van alternatieve oplossingen en het meer genuanceerd kennen
van de eigen denkkracht.Steeds wordt erop gewezen dat er zoveel per-

soonlijkeaspecten in hetdenkprocesmeespelen (zoalsb.v.hetverschilin
temperament,verscheidenheid van ervaringen,persoonlijkegewoonten,diversiteitvan fantasie),datmen enerzijdsnietteveelmag steunen op zichzelfin een tegrootzelfvertrouwen,datzich in hetbereiken van een direct
resultaatbevestigd ziet,maaranderzi
jdszichzelf ook nietmag afremmen
en belemmeren in een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfkennis.Denken

overhetdenken zoalsdeBono hetvoorstaat,heeftdan ook noodzakelijk
te maken m etde strategie van hetdenken.
H et tym rende van hetgeïnspireerde denken bestaat hierin datmen niet
volgens een bepaalde methode te werk gaatom zo totresultaatte kom en,
m aar dat men omgekeerd langs hetdoen,hetexperimenteren,het ingaan

op invallen probeertdejuistemethode tevinden vooreen bepaald geval.
M en gaatspelenderwijstewerk,zodatdeBono ook spreektvan willekeurig denken ofdenken datrustop toeval;eldersgebruikthijweerde uitdrukking <proefondervindelijke melode',die aan geen enkelschema op
voorhand gebonden is;plotselinge<inspiratie',diealankelijk kan zijn van
de fantasie van de persoon,zoektwegen totoplossing van œ n probleem.
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Aandehandvanenkeleopgavenlaathijditgdnspireerdedenkentoepassen.Metdrieofvierflesjesendrieofviermessenmoetzoigespeeld'worden,dattelkensdemessenmetdehandvatten op een flesjerusten en middenin methetscherp zo metelkaar verbonden worden datze een vrijzwevend plateau vormen,waarop een glas water gezet kan worden.A1
doende leertmen de opdrachten vervullen.en elkekeerhoudtmen van het
resultaat van de vorige opdracht een brok ervaring over,die men weer

benuttenkanbijeennieuweopgave.Een Ebeginsel'van dezedenkstijl- de
vraag is,inhoeverre men hier werkelijk van <denken'kan spreken,maar
voordeze meertheoretische vraag interesseertde Bono zich niet- is,dat

men steedsbijnieuw voorkomendegevallen moetproberen watmen kan
doen met ervaringen uit het verleden; deze ervaringen zouden som s onderling gecombineerd - toteen algemeen princiep van handelen kunnen
leiden,zodathetgdnspireerde denken uit zichzelf de weg wi
jstnaareen
bepaalde systematiek.Om een methode te kunnen ontdekken ishetdaarom ook raadzaam,datmen zich niette gauw tevreden steltm ethetbehaal-

desucces,maarde opgedaneervaring ook blijftondervragen om ernog
meerinformatieen mogelijkheden toteffectiefhandelen uitte putten.
Hetsystematische denken - oflogisch denken gaat bewuststap voor
stap verder;men overweegt eerstwatmen doen zal;men corrigeertzijn
fouten en tracht ook te beredeneren waarom het succes uitbleef en hoe
men hetwelbereiken kan;zo nodig maakt men onderscheid tussen ver-

schillende deelproblemen,om ze afzonderlijk te behandelen en zo beter
zichtte krijgen op hetgeheel;men kan ook speciale aandachtrichten op
facettenwaarmenaanvankelijkgeenraadmeeweet.Hettoevalselementis
nietmeeraanwezig,hoewelhetspelen en uitproberen soms ook bijdeze
methodebelangrijk is,om 1ostekomen van een bepaald denkpatroon en
zichzelfin œn andere richting te stuwen.<Logisch'betekenthier dusniet,
datmen te werk gaatvolgensde regels van de logica,m aar ioverwogen',
fbewust',<overleggend'.De opdrachten die al doende tot kennis van deze

methodemoeten leiden,bestaan inhetmanoeuvreren metzesblokjesvan
gelijkformaat;menmoettelkensproberenzein verschillend aantalzo met
elkaarte verbinden en tegen elkaar teleggen,datze elkaarop een bepaalde manier raken.Omdathetlogische ofsystematische centraalstaat,ishet
ontdekken van een algemeen beginsel,dat ook toepasbaar is op toekom-

stige situaties,belangrijkeren nuttigerdan hetvinden van een oplossing
voorœ n probleem van hetogenblik.Delogica- in de zin van de Bono issnelen enorm doeltreffend,maarze ism eestalniethetmiddelwaarmee

men doorgaans problemen oplost; schijnbaar heeft de mens een soort
natuurlijke afkeervan <de aantrekkelijkezuiverheid van academisch redeneren'en geefthijerde voorkeur aan om langsde tpraktisch denkende
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weg'voorttegaan.Demensmoetwe1weten datMjtoch overdezemogelijkheid beschikken kan.
Bijhetstrategischedenkenissprakevanhetkiezenvandemeestgeschikte
stappen uit œn massa mogelijkheden;men zoekt niet zozœr naar œn
expliciete oplossing van œn probleem,maar naareen werkwijze die het
meeste effectkan sorteren.Ermoeten stapm n vooe en worden;men moet

oog hebben voor mogeliju eden die uitœn gd ane stap kunnen volgen;
vaakzalhetooknodigzijndatmenrekeningwed tehoudenmetdeeventuelereactiesvan anderen,dieookbetrokken zijnbijœn bepaaldekwestie
ofol racht.Wezouden geneigd zijn te stellen dathierallesdraaitom
logischedenkkracht,om genuanceerdheid van defantasiein hetmaken van
veronderstellingen en hetkunnen vasfàouden van reeksen naogelij
kheden,

reactiesen stappen diemetelkaarverwevenzijn.Om duidelijk temaken
wathijonderditstrategischdenken eigenlijkverstaat,neemtdeBonoweer
zijntoevluchttoteen opdracht,dezekeerin devorm van een spd,dathij
het<L-sm1'noemt.Hetbestaatuiteen spelbord van 16 vakjes,waarop
tweespdersom beurten een fu -vormigblokjemogen plaatsen en verplaatsen;hetbd ekt4 vakjes;metbehulp van œn neutraalstukje moetelke
spelerproberendetegenstanderin een zodanigem sitietebrengen,dathij
zijn blokjesnietmeerverplaatsen kan.Ontelbaarzijn de plaatsingsmogelijkheden,maargeen enkelezetisvantevorenalsdebestevoorspelbaar;
hetkomtaanopdejuistetactiekvanhetogenblik,waarbijdiespelerhet
meeste kans van winnen heeft die de m eeste kansen vooruitkan denken.

VolgensdeBonolijktditspelinminiatuurop allerleisituatiesuithetleven
zodathetde menskan oefenen in een strategieom dingen in hetalledaagse
leven ook in een brederverband te zien.
Samenvattend geeftdeBonoaanheteindevan zijn <ls-dagen programma'

nog eensdestrekking van hetboek weer.W athijbeoogde,wasnamelijk
de aandachtte verplaatsen van de problemen zelfnaar de m anier waarop
ze mentaal verwerkt kunnen worden.De problemen en opdrachten zijn
geen tests, maar bieden een praktische gelegenheid om gefascineerd te

raken doordeprocessen van hetdenken.Hijisen * 1zijn een tpracticus
van hetdenken'.

Denkpraxisfa yîerfyrea

Alsmen de Bono nietméér willaten beweren dan hijbeweren wil,kan
menbegrijpen dathijzich nietvastbijtop œn bepazdeindelingvan denkvormen,maardathijjuistomwillevandehanteerbaarheid vanhetdenken
gœnbezwaarza1hebbentegen een andereschematisering van denkwijzen,
a1sdieméérkansbid tdemensvertrouwdtemakenmetzijneigendenken.
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InzijnboekHetmechanismevanonsdenkenkomthijdanookmetnieuwe te= en en œ n nieuwe indeling en we1in vier verscheiden denktym n:

hetnatuurlijkedenken,hetlogischedenken,hetwiskundigedenken en het
lateraledenken.Elktypewerktop een eigenwijzeenkentzijnbegrenzingen,maarjuistdoordiebeperkingenverwijsthetishetwareYvenzichzelfuitofvraagthetom een andere denkvorm .H ierdringtzich spontaan

hetbel p Tdialxtiek'op,ofschoon deBono zelfditwoord nietgebruikt;
hetzou - dachten we - teveelsu% ereren datmen ic ichtm eentte heb-

benverworvenindewezenlijkestructuurvanhetmenselijkedenken.Die
pretentieheefthijnieten* 1hijook niethebben.Hijdistantieertzich zeer
uitdrukkelijk van aldegenen diezoeken naareen ontsluiering van hetwezen vanhetdenken,omdathijeen eventuelekennisvanhetdenken inzijn
diepstewezen alsonbelangrijkzietin verband methetgoed gebruiken van
hetdenken.De geest,hetdenken isde mensgegeven,om verklaringen te

zoeken vooren vanalleswaarmeehijin hetleven temakenkrijgt,waarbij
de bruikbaarheid van de verklaring borg staatvoor de juistheid,d.
w.z.

voordepraktischejuistheid.HetdenkenmoetsteM smeerindienstgesteld
worden van hetleven;omdathetleven genuanceerd is,moetook hetdenken op een genuanceerde wijze gehanteerd worden.De Tvier denktym n'

zijn doordeBonovoorgesteldenuancesvan denken,diebinnen hetbereik
liggen van elke m ens.

Elkemensisuitgerustmetnatuurlijk denken,datmen ook primitiefdenken zou kunnen noemen.Hetisdem eestsimpelevorm ,spontaan aanwezig
en spontaan werkend.Die spontandteituitzich hierin datherhalingen de
dingen nadruk geven,dat hetonderinvloed staatvan inwendige behoefte
en hetde richting van die behoeften volgt; dathet gœn proporties kents
m aar zonder enig bezwaargeneraliseerten daarom ook werktm etetiketten;hetis een denken in cliché's,datuitzichzelf geen alternatieven kent;
hetbouwtabsolute zekerheden op,diede mensbeveiligen tegen de wisselvalligheden van hetleven.Hetlegta1shetware een rooster op hetkennen

en denken,selecteert,beperktzijn aandacht,vindtgemakkelijk zijn weg.
Ditgemak bergtechterin zich hetgevaarvan fouten te maken,omdathet

gedeeltelijk blind is,voorkeuren kentdiehetleven somsweerlegt.In het
belang van de mens zelf moet dit denken geblokkeerd kunnen worden,

moetdeweelderigheid vanhetnatuurlijk denken besnoeid worden.
Datisdefunctievan hetlogîschedenken,datmetzijn Ino'zhetnatuurlijke
2 Hetçno'van hetlogisch denken staatgelijk methetNederlandsetnee'.Hetmoet
functioneren a1s teken en middelom aan een bepaald gedachtenpatroon een eind te
maken in de zin van hetom te buigen ofminstensstop tezetten.ln de Nederlandse

vertalingen wordtdit<no'steedsonvertaald gelaten,waarschijnlijk om hetzo beter
te laten aansluiten op het eigen teken van hetlaterale denken.
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denken een halttoeroept.Demogelijkheid van een dergelijk t
no'moetde
Bono vanuithetleven verklaren:hi
jlaathetvoortkomen uiteen emotio-

nele reactieop degang van hetnatuurlijkedenken.Hetleven zelfverzet
zichvaakin devorm vanangst,twijfel,onzekerheidtegenhetgemak waarmee hetnatuurlijkedenken zich een weg baantdoor allerleivragen,het
leven voeltzich nietmeerdoorhetdenken begeleid ofgedekt.Zo valton-

middellijk hetnuten voordeelvan hetlogisch denken op;maarhetheeft
dezenegatievekantdathetmogelijktoch tegemakkelijk en impulsiefœn
bepaaldewegafsluitdieeven nuttig ofnuttigerzoublijken te zijn dan de
weg diehetnu om nt;bovendien ishetzeermoeilijk om een weg die eenmaaldoor hetlogische denken isingeslagen,weer af te grendelen,vooral

omdatdemenserzo sterkemotioneelbijbetrokken is.Uiteindelijk zou het
logische denken kunnen opbotsen tegen dezelfdebezwaren a1shetaanvan-

kelijk zelfontdektein hetnatuurlijkedenken:hetstaan buiten hetleven,
buitendeconcretewerkelijkheid,diezich toch doorzet.
H etwiskundige denken vangtvooreen deelditgebrek ofdeze begrenzing
van hetlogische denken op.H etisa1shetware œn spelm etsymbolen en
regels.De regels stellen een bepaald universum samen,waarin bepaalde

dingen werkelijk volgensdeze regels gebeuren.Alleswat dituniversum
binnenkomt,wordteerstvertaald in œn symbool;hetsm boolwordtverwerktvolgensde regelsvan hetuniversum en aan heteinde weerterugvertaald in datgene waarvoorhetstond en diende.Alles wordt van tevoren
opgezet,gepland,zodaternietsonvoorbereid,nietsonverwachtkan gebeu-

ren.M aarook deze denkweg is nietfeilloos.Vaak za1men namelijk de
bevindingo# oen datkwestiesen problemen even goed en somsnogvlotter opgelost kunnen worden a1s m en sm ntaan tegenover de zaken staat,

nietde omweg volgtvan ditsymbool-denken.Erblijktuitdathetleven
zich nietlaat vangen binnen een kader van regels en voorschriften,maar
dathet zich op verschillende manieren kan aandienen.Ook wordt eruit

duidelijk,dathetwiskundigedenken hetleven nietdektin deze zin dat
men toch weer vragen tegenkomt die het kengebied van het wiskundige

denken overschrijden.
Vanwege de beperkingen die de totnu toe opgesomde denktypen kenm erken,moethetdenken zelf over een generatief proces kunnen beschikken,
zodathetvoorde gevallen waarin degenoemde denkvormen tekortschie-

ten,zelfwegen kan zoeken.Andersgezegd,hetmoetmogelijk zijn dathet
denken zijn eigen barrières doorbreekt,zijn denkvormen relativeert.En
inderdaad,er is nog een andere weg dan hetTverticale denken',dan het

denken datgeleidelijk zichzelfin dezelfde,eenmaalgegeven richting ontplooit.Er bestaat volgens de Bono nog het zogenaamde laterale denken.
.

œn denkwijze,die in tegenstelling metde voorgaande,nietwatwatze
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zoekttotdatze hetgevonden heeft;die m.a.w.zomaarwillekeurig zich in

een bepaalderichting gaatbewegen,kijkend en wachtend ofmogelijk op
die manierietsbereiktkan worden.Hetbekommerter zich nietom ofde

gezettestap juistisofniet,a1shijmaartotresultaten leidt,een verklaring
bieden kan.Hetbreektde anderedenkpatronen stuk en trachtuitde brokken een nieuw geheel op te bouwen.H et werktook met een eigen taal-

teken,hetteken tpo'3.In hetdpo'meethetdenkenzich alshetwaredevrijheid aan om zelfop zoek tegaan naarœ n verklaring waarin hetgepresenteerde uitde ervaring verstaan,of beter nog:verwerktkan worden.Het
Ipo'moetdusgedachtensprongen rechtvaardigen die logisch ofwiskundig

niettemaken zijn,maardiedebelofteinhouden van een mogelijk nieuw
perspectief,alkan het- evengoed a1shet<no'van hetlogische denken -

vroegtijdig bepaalde wegen afsluiten en dusde kenwegen inm rken.Het
<po'isprovocerend;men kan hetoveralplaatsen,voor of achter een zin,
voorofachtereen woord,voorofachtereenbewering.Zi
jntaak ishetom
hetgestelde,beweerdein twi
jfeltetrekken:<ishetwelzo,dat...'oftals
hetnu nieteens is,zoals beweerd wordt,dat...'.

DeBonomeent,datwejuistinonzecultuurbehoeftehebln aan dattpo'.
Telang hebben we gemeend datdeide&n altijd een langer leven leiden
dan de mensen;maaronze tijdmaaktonservan overtuigd,datdemensen
langer leven dan de ideeën.W at we nodig hebben is een middel om de

bekendeen vertrouwdedenkprocessen en mogelijkhden tothetgeven van
verklaringen open te breken; nieuwe ideeën m oeten kunnen ontstaan.

Nieuwe ideeën - ofze nu waarzijn ofniet- verbreden deblik van de
mens;wilhija1sdenkend wezen gelijk optrekken methetleven,metzijn
dynamiek,dan moethetdenken zelfvan binnenuitgeladen zijn meteen
dynamische kracht,diehetgevoelig maaktvoorontwikkelen,voorhetloslaten van hetbekende,om zich te storten op hetonbekende,op hetleven
zelf.Hetfpo'fungeertalsde nu1van hettaalsysteem;op zichzelfbezithet

volstrektgœn waarde,maarhetmaaktdenkoperatiesmogelijk die anders
onmogelijk blijven.
Hetisnietzomoeilijk,om in deze denkvorm elementen terug te vinden
van het gdnspireerde denken, zoals men ook het systematische O het

strategische denken welonderzou kunnen brengen bijeen van de drie
andere denktym n uitH etm echanism e van ons denken.M aar nogm aals,
3 Hetwoord T
po'isniettevertalen.Hd gaatook nietom deletterlijkebdekenis.
W atde Bono ermeeduideli
jkwi1maken is,dat- zoalshetlogisch denken beschikt

overeen eigen te= ,hetTno'- hetook nodijisvoordezenieuwedenkstijleen

eigen uitdrukking te hebben.Zou men toch m llen zoeken naar Nederlandse equi-

valenten,dan komtmen o.i.terechtbijwoorden a1s<pu ...',offwat?'en dergelijke,
die de kracht hebben om iets uitte drukken van een zeker wantrouwen,een soort

scepsisen twijfelten opzichtevan ietswatzojuistbeweerdis.
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deBonoisvoornamelijk bdachtop hetaangevenvandenkwegendiehet
denken om rabelm A en,nietop leoretische bespiq elingen over de essen-

tievanhetkennen.DaarmeerefereerthijaanhetOosterseNosoferen,dat
ook denadruk 1e# op hetwillekeurigevan allerleionderscheidingen,om

oog tehebe n voorhetnatuurlijkecontinuum van hetmenselijkedenken.
HetW esten zou integendeelhetnuten de innerlijke wetmaugheid van
diverseonderscheidingen willen beklemtonen.De & no D ektm rsoonlijk
naareen tussenweg:deonderscheidingen nietkwijtraken,maar= laten
functioneren om de veelheid van verschijnselen en de mogelijkhe en van
hetdenken te kunnen benaderen.M en zou kunnen zeR en datditimpli-

cœrtdatde Bono ook bereid isachter ofvoorelke indeling die hijalf
aanbrengt het'po'te zetten,datde arrogantie van eigen standpunt moet
voorkomen en de deur om nhouden voor nieuwe <idedn',in welke vo=
dan ook.

H etm echanism e vJa hetdenken

Tegenovermensendiebewerendatdemenselijkeg= taltijd we1œnmysteHe M blijven,werptde Bono de vraag op,watvoorvoordeelhetzou
heb% n datgeheim te kennen,a1s hetnietten dienste gemaaktwordtvan

hetdenken zelf?M en moetnietteveelener/einvesteren indeontcijfering
van de diepste kenstructuur,maar in hetdenken zelf.Hoe kan men Zch
het denken voorstellen om hethanteerbaar te m aken en het te kunnen
laten fungeren waarvoorhetdient:hetleven?œ nkvormen noemen en wat

nader omschrijven volstaat niet, als niet tegelijkertijd een voorstelling
wordtgegeven van hetfeitelijkefunctioneren van hetdenken.M en moet
de Bono nietvragen ofdievoorstelling juistis,wantdatstaatbuiten de
kwestie.Terzakeisalleen devraag ofdievoorstelling kan helm n om het

ken-en denkprocesfeitelijk te begrijmn en tegebruiken.
Uitvoerigspreekthijoverhetdenken alsœn systeem,œn informatieverwerkend systeem.G n systeem iseengxrdendereeksvanomstandileden,die ervoor zorgen datiets op een bepaalde manier gebeurt.Zo ishet

menselijkebrein een systeem waarin dingengebeurenoverœnkomstigde
aard vanhetsysteem.Elk systeem kentzijn grenzen,ismaarbeperkttoepasbaar:het denksysteem is allœ n m aar goed zolang men hetslechts wil
hebben overhetdenken.Van de andere kantisheteigen aan œ n systeem

dathetzijn werking steedswiluitbreiden;h'
ethersteltin zekere Zn zijn
eigen fouten en beperkthH en.Vandaar de verscblllende denktym n: het

zijn evenzovele werkingen van hetene systeem.
Hetdenken isen blijftalankelijk van dehersenen,zodatde Bono erde
voorkeuraan geeftde werking van hetmensdijkebrein te benaderen via
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fysischemodellen.H1jgaatervanuitdatdegeestœnpassiefinformatieverwerkend systeem is,dat dus alleen maar informatie opvangt en zelfverwerkt.Ervaringen nu laten indrukken of sm ren achter.Deherhaling van

gelijkeindrukken verstevigtdesporen,zodathetgemakkelijkerweeropgeroem n kan worden en m etweinig moeiteook doorde geestverdervoltrokken zalworden.De Bono steltde geestvoor a1s een geheugenopm a lak,

datofwelalle sporen weerduidelijk wœrgeftofwelze zelfselœtœd,ze
onvolld igofverdraaid weergeeft.Van defeitelijkeaardvanhetgeheugenoppervlak hangthetafhoe indrukken opgenomen worden en hoe ze zich

verder one kkelen.Hijgeeft diverse modellen,misschien onder wat
vreemde nnmen,b.v.hetmodelvan hetplasticzeiltje ofvan hetdngsysteem,om duidelijk temaken dathetvan hetpuntwaarop ind- kken binnenkomen en van de feitelijke geaardheid van het geheugenopm wlak
alankelijk ishoedestroom van indrukkenverloopt(zoalsbijvoorbœld
een druppelwaterop een gespannen zeiltje).In idergevalvolgtdeindrukkenstroom de bedding van het geheugenopm a lak.Alle nieuw binnenkomendeinformatiewordtve- erkttegen de achtergrond van de reeds

aanwe ge,waarbijhetaanwezigemeerinvlod Mlhebbendanhetnieuwe.
Het gevestigde tracht zich te continueren.Luktdit niet.dan kunnen ver-

schijnselen optrM en zoalshumor,œn inval:zelaten zien dathetMeuwe
zich nietlaatcombineren methetbestaande,terwijlherhaalde integratie
verwijstnaarinzichtelijkheid,opgenomen kunnen worden,een plaatskHjgen. Leren betekent dat een nieuw patroon op het geheugenoppervlak
wordt aangebracht of dat het oude veranderd en gewi
jzigd wordt.De
krachtvan hetoude toontzich ook hierin dathetzich zo vastzet dathet
allœ n die informatie nog maar opneemt die er mee te combineren valt.
De polarisatie als hetzogenaamde scheppen van tegenstellingen,zou vol-

gensdeBonoaldustothetsysteem vanhetmenselijkedenkenhoren.Door
dezeeenzijdigheidwordtdeaandachtingeperktenzullen dedenkpatronen
van verschillende mensen ook verscheiden richtingen uitgaan.

W anneer men eenmaalfeeling heeft voor het denken a1s een dergelilk
informatieverwerkend systeem ,dan za1 men zich ook realiseren dat de
hoofdzonde van de inform atica de arrogantie is;ditleidttotdogmatisme,
hetopzetten van oogkleppen,waardoorhetlevensterrein van de mensverkleind wordt.Hoe meer men hetdenken verzelfstandigt,des te groter is

hetgevaar dat m en zich aan ingenomen standpunten gaat vastklamm n,

maardesteminderkanskrijgthetleven zelf.Hetdenken moetdoorbroken,standpunten moeten gerelaiveerd worden,om hetdenken in dienstte
stellen van hetleven.

Vanuitdeze opstelling is volkomen begrijpelijk,dat de Bono we1 grote
waarde moettoekennen aan de tblik-om nende'betekenis van het<po'.De
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vraag is œhter,ofmen vanuiteen dynamische verwevenheid tussen mens

en werkelijkheid,waarbijdemensdebewustesubjectm olis,verbonden
metdewerkelijkheid a1sobjectpooldieZchzelftebiH en heeft,nieteenzelfdeinnerlijke dynamiek van hetdenken kan voorstellen? Deexistentiële waarde van het denken kan gehandhaafd blijven,ook a1s men de
eigenlijke,innerlijke betekenis en werkeliju eidswaarde van dat denken
trachtvasttehouden,maarhetdenken inderdaad blijftzien enwaarderen
a1seen levensfunctievan hetmens-zijn.Komtde Bono nietterxhtin een
kenvisie die de bruikbaarheid van hetdenken zo hoog noteel datde in-

houdelijkheid van datgenewatbruikbaarmoetzijn,overhethoofd wordt
gezien? En staatdat nietgelijk meteen formalisering van hetdenken,
waardoor hetde band m ethetleven toch ook weer verliest? Is de Bono

mogelijk begonnen meteen <m 'te plaatsen voor of achter elke andere
kenopvate g,zonder zich de moeite te getroosten de uitdaging van dat
<po'te aanvaarden en na te gaan ofdat<m 'inderdaad deonhoudbaarheid

vanhetaangevochteneofbetwijfeldekonwaarmaken?Zonderdezeresectie- men zi ernietbuiten kunnen - roeptelk <m 'een ander <m 'op en
raken we verste tin een vicieuze cirkel.M aardan isintussen hetdenken
zelfonbruikbaargeworden!
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W aarop berustde gew estvorm ing ?
Bestuurli
jketerritorialereorganisatie
en verzorgingsgebieden

A.G.& Dietvorst

Bestuurlijke territoriale reorganisatie is een onde- erp datmomenteelin
hetcentrum van de belangsteKng staat.Conferenties,studid agenl en tZ-

lozepublikaueszijnhiervanœnduidelijkbewijs.NietV eeninNMerland,
maar overalin Europa ontstaan nieuwe bestuursorganen,omdat de ver-

schuivingen in de nlimtelijke en de maatschappelijke stnctuur vrijwel
overalleiden totœn herzieningvan debestaandebestuurlijkeindelingen.
In landen alsZweden,Denemarken, Tsjœho-slowakije en Joegoslavië
zocht men de oplossing in een drastische vermindering van het aano

gemœnten (dieoverigensdoorgaansaanmerkelijk kleinerzijn dan deNederlandselz.
Bours3constateertdatandersdan in bijvoorbeeld Zwden in onsland ten
aaM en van deterritorialeorganisatielangetijd œn aarzelend en verbrokkeld beleid isgevoerd,zoweldoordecentrale alsdoordeprovincialeoverhd en.H etinitiatiefom debestuursorganisaue aan tepassen aan de schaalvergroting die zich i
n demaatschappijvoltrekt,isincidenteelen beperkt
gebleven totœn perprovincieverschillend beleid.

In de laatste jaren valtechtereen duidelijke verandering te constateren
die veroorzaaktwerd door de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening.
M etnamedeTweM eNotaoverderuimtelijkeordeningen deactiviteiten4
van de Raad van AdviesvoordeRuimtelijkeOrdeninglijken versnellend
1Op 3mei1972 werd doorhetInstituutContactRandjemeenten een conferentie

georganiseerd over de <structuurschets voorde bestuurlilke indeling',waarbijdoor

geografen, planologen en bestuurskundigen inleidingen werden verzorgd. Enkele
weken daarna organiseerde de afdeling sociale geografie van het Kon.Ned.Aardr.

Genootschap een studiedag overbestuurlijke terdtoriale reorganisatie.Hierbijwerden een aantalpapersgepresenteerd (Mededelingen nr.9 KNAG,afdeling sociale
geografie,Amsterdam, 1972), waarin onder meer theoretische aspecten van het

vraagstuknaarvorenwerden jebracht.

2 J.W itsen,luLA-symposîum ln Praag,april 1969.Regionale planning en regîonale
bestuur,in Stedebouw en Volkshuisvesting,Jrg.50,1969,nr.12,pp. 507-512.

3 A.Bours,Preambule.Studiedag bestuurlijke ferrff/rfcle reorganisatie.In M ededelingen nr.9 KNAG,afdeling sociale geografie, Am sterdam , 1972.

4 Advies overde bestuurlqke organisatie.Kamentukken 1968-1969,nr.8803 van
17 februari 1969.H et advies zelfwerd uitgebrachtOP 7 november 1968.
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tehebbengewerktopdetoenemendeaandachtvoordebestuurlijkeschaalvergroting.Echter nietin de richting van een systemaische en alg= ene

gemeentelijkeherindeling,maarinderichtingvangewestvormin/;opzich
een opmerkelijkeontwikkeling.In datlichtgezien isdevolgende rœente
uitspraak van CoopmansB dan ook zeer begrijpelijk:tHet centrale probleem van de territoriale decentralisatie,datnu om œn oplossing vraagt,is

deverderevormgeving aan een vijftigtalstads-en streekgewesten,die als
instituten van desocialewerkelijkheid tegen defo= elestaatsinrichting in
zijn ontstan'.
In de Nota Bestuurlijke OrganisatieT hebben de ide/n van de centrale
overheid over de bestuurlijke reorganisatie voor heteerstmeer concreet
gestalte gekregen.Vooruiuopend op wettelljke maatregelen opteerden de
toen aan de regering zijnde bewindslid en hierin voorœn gewestvorming
op basisvan vrijwilligheid doormiddelvan een uitbouw van de W etgemœnschappelijke regelingen.In de loop van 1970 werd hierover in de
Twee e Kamer uitvoerig van gd achten gewisseld.Hierbijkwamen een
aantal diepgaande meningsverschillen naar voren m et betrekking tot de
vraagbijwiehetinitiatiefvoorde gewestvorming zou dienen te berustenS.
M d e naar aanleiding van deze discussies beslootde regering de noodza-

kelijk formeel-wettelijkeregelingen nietin œn uitgebouwdeW etgemœnschappelijkeregelingen op tenemen,maarin een afzonderlijkewet.Deze
wet,de ontwerpwetgewesten,werd hetparlementop 7 april 1971 aange-

bodeng.Hoofdstuk Ivan de ontwerpwetisgewijd aan de structuurschets
voordebestuurlijkeindeling diereedsin deNotaBestuurlijkeOrganisatie
was aangekondigd.In deze structuurschets,die deelsgewijs kan worden
vastgesteld,zullen gebiH en worden aangegeven waaa oor in beginseleen

œnheid van lokaal bestuur op gewestelijke schaal dient te worden gevormd.m schetsheefteen indicatiefkarakter,maardatbetekentnietdat

gemeentebesturen dezezondermeernaastzich neerkunnenleggen.Bijde
vormingvan gewesten dientdestructuurschetseenleidraad tezijn.
ln deloop van hetjaar 1971 isde eerstefasedervoorbereiding van de
structuurschets voor de bestuurl
ijke indeling afgehandeldlo.Dezebestond
uithet,op basisvan devan overheidswegeverstrekterichtlijnen,verzame5 A.Bours,op.cit.p.2.
6 J.P.A.Coopmans,Provincle en gewestals vormen v> terrîtoriale decentralisatie,
in N oord Brabant,Jrg.16, 1972,pp.107 -117.

7 Nota Bestuurlîlke Organîsatie,Klmerstukken Ztting 1969-1970,nr.10310,15
september 1969.

8 Jaarverslag RijksplanologischeDienst1970,Den Haag 1971,p.138.

9 Ontwerpwetgewesten,K am erstukken zitting 1970 -1971,nr. 11246, 7 april 1971.
10 De volgende gegevenswerden ontlœ nd aan:Concept-structuurschetsvoor de be-

stuurliîke '
tndeling.Voorstellen van GedeputeerdeStaten aan degewest-engemeentebesmren.Provinde Gelderlu d,mei 1X 2.
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1en en bewerken van œnaantalgegevensbetreffendemaatschappelijkeen
bestuurlijkesamenhangen tussen eenaantalcentrumkernen enhetomliggende gebiH .Ditwaren de zogenaam de indicatieve gegevens.Daarnaast
dienden deprovinciesook nog dezogenaamdenorm atievegegevensteverzamelen,voordatde structuurschets in conceptgeleverd kon worden.De
uitgangspunten voor de verzameling der normatieve gegevens kunnen gevonden worden in de brief van de m inister van Binnenlandse Zaken d.d.
10 december 1971*Y.
Centraalnu a1sprobleem bijhetopstellen van de concept-structuurschets
staat de onzekerheid over de taken die in ie er geval aan de gewesten
zullen toekomen en,in zeernauwe relatie hierm ee,de keuze van de schaal
van degewesten.Naar onze overtuiging isde bepaling van de m eestdoelm atige omvang dergewesten hetmeestcomplexe probleem rond de materie der gewestvorming.Ook de Gedeputeerde Staten van Gelderland constateren in hun notalz dat er geen eenstemmigheid bestaat aangaande dit
vraagstuk en zijmerken voorts Op datook de minister van Binnenlandse
Zaken geen ander aanknopingspunt gegeven heeft dan dat voor dunbevolktegebieden œn aantalvan 75.0000 à 100.000 inwoners moet worden
gezien a1s ondergrens voor een gewest. Een bovengrens wordt door de
rninisternietgenoemd.W atde ministerook nietnoemt,en datverzuimen
Gedeputeerde Staten op te merken,is de argumentatie voor het noemen

van diedrempelwaarden.Decriteriadiegenoemd worden,zijn nauwelijks
harde criteria te noemen.
Niet alleen de centrale overheid kan verweten worden te weinig expliciet
cHteHa ter bepaEng van de Omvang der gCWCStCn aan te geven. Uit Verschillende publikaties blijkteenzelfde globale benadering.Zo gaan Elkhuizen en Verkuylenl3 van ruimtelijk-functionele eenheden uit, die OP

grond van een viertalcriteria (samenhang,draagvlak,beschikbare ruimte

en toekomstigeontwikkeling)afgebakend kunnen worden.Zijmaken zich
nauwelijkszorgen overeen scherpe defiiëring van de criteriaslaatstaan
overdemogelijkheden totkwantificering.Gewestelijke verbanden dienen
naarhun overtuiging grotertezi
jn dan regionaleverbanden (gebiM en van
beperkte schaalmeteen regionaalverzorgingscentrum a1szwaartepunt, zo-

alsbijvoorbeeld W aalwijkofOssmetdirecteomgeving),omvatten 250.000
à 500.000 inwoners en hebben een hoofdkem van minstens 100.000 inwo11 Briefvan deministervan Binnenlandse Zaken aan de collegesvan Gedeputeerde
Staten d.d.10 december 1971,directie B.B.,afdeling BO,nr. 871r 3480.
12 Concept-structuurschets etc.,op. cit.,p.58.

13 A.B.M.Elkhuizen en J.W .Verkuylen,De regio // hetgewestals nieuwe bestuurlijkeeenheîd.Een vraag naar de gewensteomvang,schaalen betekenisvan te
vormen nieuwe bestuurlijke eenheden in de provincie Noord Brabant, in: N oord
Brabant,Jrg.14,1970,nr.5, pp.321-331.

1124

A.G.J.Dietvorst

ners.Na deze normering worden erzondermeerœn viertalrllimtelijkfunctionde œo eden van gewestelijke schaal in Noord-Brab= t onderscheiden.W eliswaar wordtœn dergelijke indeling indicatief genoemd,
maarhetgemak waarmeemen overdecomplexeproblemen bijditsoort
regionalisaueshœn Sijdt,istoch we1onthuaendl4.
Hetblijktdusdatiederœn overtigd isvan denoodm ak totbestuurlijke
territoriiereorganisatie,datmen voortsmethetonderkennen van de oorzmken gœ n enkelprobleem heeft,maardatde cro tie van adN uate oplossingen gœ n œ nvoudige zaak is.

Voorœn nietgeringgedeeltewordtditlaatste,dachten wij,veroorzaakt
door 'tontbreken van voldoende uitgebzanceerde theoretische concepues,
die de basiskunnen vormen van œ n pragm atische aanpak.Onderzoekers
Zen zich voortdurend weer voor de noodn ak geplaatstrapporten en ad-

viezen uittebrengen op œn ad hocbasisen zijverwjten deleoretici
onvoldoendesteun televeren.Ook op destudid agbestuurlijketerritoriale
rx rganisatie vieldeze klachtte beluisteren en ditkœ r ten aanzien van de
gO grafische lœ retici.A fgezien van hetfeitdatgO grafen allœ n nietin
staat m oeten worden go cht deze complexe problem auek op te lossen,

lijken deleoreuscheconcepuesdiedemodernesocialegxgrafiehanteert
en ook presenteert, onm isbaar voor de oplossing van vraagstukken van

territorizebestuurlijkeorganintiels.HetZjn dan ook geografengeweest
die erop gewea n hebben,dathetœ n illusieistem enen datœn vergroung

van de territorize schaalderbestuurlijke œnheen stee s œn antwoord
moetzijn op dedoelmaul eidseixn diedemaatschappijstelt.
Zo vinden Bui
ten Lambooylf datdegœomplie- rde sociaal-nlimtelijke
constellatie van œ n regio Zch nooitlaatvangen in één algemene bestuur-

lijke doelstelling (bijvoorbeeld doelmatil eid).Zijhebben de indruk dat
men zich in hetalgemœ n gesproken m œr bekommert om de totstandko-

ming van œn efficiëntbestuur dan om œn god e nllmtelijke inrichting.
Erissprakevaneenconflicwermijdendestrategie,waarbijteweinigwordt
gelet op œ n m eervoudigheid aan belangen gezen de ruim tebehoefte en

nllmtœonsumptie.VanuitdezegdachtewijzenzijopdenoodMakvanœn
meervoudigeoiëntatie.Datœndergelijkeoriëntatieookwerkelijkplaats
Wndt,achten Zjtoetsbaarmetbehdp van een aantaldingangen'.Zo moet
14 Op hetartikelvan Elkhuizen en Verkuylen is een reactie gekomen van Th.B.de

Haan (EenalternatievebestuurlijkeindelingvanNoordBrabant,1:Noord Brabant,
Jrg.15,1971,nr.1pp.51-54).Daarin wordtop een nogvagereen uiterstnonchalantewijzeweereen anderebesmurlijke indelingvan Noord Brabantgepresenteerd.
15 Ziehiervooro.a.deliteramurverwijzingen bijA.Bours,op.dt..
16 J.Buiten J.G.TAmbooy,Te toetsen theoretische uitgangspunten en een nnnly-

tisch schema voordestudie van de bestuurlilke territorialereorganisade,in M ededelîngen nr.9 KNAG ,afdeling sociale geografie,Amsterdam 1972.
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men zich bijvoorbeeld afvragen ofregio'smeturbanetrekken nietgehœl
andere eisen aan een bestuurlijke organisatie stellen dan regio'smetœn
uitgesproken ruraal karakter.Of datbijvoorbeeld zonaal georiënteerde
re#o's(œnregioheefteenzonaalkarAterwanneermenzekanbcchouwen vanuit verschijnselen die het gehele gebiH aangaan.Voorbœlden:
rœreatiegebie en,industriegebieden)nietgeheelandere eisen stellen dan
nodaalgeorganiseerde regio's als verzorgingsgebie en.Buit en Lnmbooy

wijzen in ditverband onderandere op de consmuentiesvan de vorming
van am rische streekgewesten voorde doelmatigheid van de ve= r#ngsstructuurbinnen de publieke en particuliere sfeer.Zijstellen terxhtdat
we1œ nsonderzochtm ag worden in hoeverre hetveelgehanteerde argu-

mentvan (= nomische)doelmatigheidbijvergelijkingvan desituauev* r
en nadevormingvan streekgewesten ookwerkelijk blijktoptegaan.In
hoeverren1.> 1dan blijken datvoordelen ontstaan doorconcentratievan
allerleivoorzeningen alsbrandweer,winkelapparaaten scholen,om willekeurig enkele te noemen,verloren gaan door een nog groter nadœ lvan
afstandsverlenging voor m rifeer binnen het gewest wonende Tconsumenten'?
Hetistegen dezeachtergrond datmetbelangstelling iskennisgenomen van
de eind 1971 als handelsuitgave verschenen dissertatie van de Groingse
geograafBuursinklT.Ook hi
jconstateertdatdebestaande admiistratieve
indelingen nietlangeradm uaatfunctioneren voorhetregionaal-maatschap

pelijk leven.'M eeren meerwordtgewezenop dewenselijkheid de streekverzorgende instellingen te concentreren in goed bereikbare centra en de

begrendng van de administratieve eenheden aan tepassen bijdievan de
uithetmaatschapmlijkleven voortkomenderegio's.Hetcentraleplaatsenonderzoek kan hierbijnuttigwerk verrichten'(p.65).HoewelBuursink de
behandeling van dezeproblem atiek in deze studie nietaanpakt, bie en zi
jn
opmerkingen en conclusies toch interessante uitgangspunten.

Hetboek handeltoverdehiërarchische organisatievan stMelijke netwerken,die berustop de verzorgende functie van steden voorhun omgeving.
Hetwerk isopgezetin twee delen,œ n theoretisch en œ n empirisch deel.
ln hetœrste deelwordtop basisvan œ n literatuuronderzoek een evaluatie
gegeven van de zgn.theorie der centrale plaatsen.Deze leorie,waarvoor
in 1933 doorChristaller de basiswerd gelegd,wasbd oeld als verklaring

van hetogenscMjnlijk chaoische patroon van stM en en dorpen.Een der
belangrijksteelementen vandetheorieishetsysteem vancentraleplaatsen,
dat wordt gekenmerkt door œn hiërarchische verhouding der centrale
17 Jan Buursink,Centralîteit en àgrcrcàfe. De theorîe der centrale plaatsen fa enkele N ederlandse îndustriegebieden. Sociaal-geografische smdies nr. 11,Van Gorcum,Assen,1971,210 pp.
,krtn.tbn.,J30,
-.
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plaatsen en œn ruimtelijke schikking volgens patronen van regelmatige
zeshoeken.De grote m pulariteit van deze thx rie,die overigens dateert

van de laatste dœennia doordatde geografen jarenlang hetthx retische
boek van Christaller a1s academ ische ti
jdverspilling zagenl8,hxftgeleid
tot een grote verscheidenheid aan termen,begrippen en m eloden.VandaardatBuursink eerstorde op zaken wilstellen doorte trachten toteen

zo scherp mogelijkedefiniëring van termen en begripmn tekomen.M H e
doorde watdorrebetoogtrantisditgd œltenu nietbepaid altijd even
helder.In zijnstrevendetermentepreciseren,gaatBuursink we1œnswat
tever,waardoordediscussiewatgekunsteldaandoetmijv.overhetbegrip
centralefunctie).Metditsoortzakengaathetdoorgaansmeerom œn aanta1duidelijkeafspraken dan om hetvaststellen van deintrinsiekewaarde
van de gebezigde begripm n.Onder œn œntrale functie wenst de auteur
hetvolgende te verstaan:de levering van god eren en diensten door het
lokale verzorgingsapparaat aan de rondom de plaats woonachtige bevol-

king.Kijkenwenunaardecentralefunctiesdiewordengenoemd,dan kan
nietaan de indruk worden ontkomen dater in de lijstvan 25 centrale
functieseen zekere willekeuropgesloten zit.Erzijnfunctiesbi
jdiezo weinig plaatsgebonden zijn doordeontwikkelingen in de moderne communicatietechnologie,dathun locatie nauwelijkssiN icantmagheten voorde
centraliteitvanœn plaats.W aarmeedan gezegdwilzijn,datbegripm n we1
scherp ge efinieerd kunnen worden,maar datde substituering ervan dan
nog niet zonder meer kan geschiH en.

ln dezelfde trant kunnen opmerkingen geplaatst worden bijhet begdp
systeem ,datin tegenstelling totandere œ n veelminderzorgvuldige behan-

deling ten deelisgevallen.VermoM elijk moetditworden toegeschreven
aan degeringe literatuurbasis.In de literatuurlijstontbreken t.a.v.ditbegrip fundamentele referentiekaders.

NadatBuursink in een we1goed leesbaargedeelte (1.3.Hoofdlijnen)een
overzicht heeftgegeven van de verschuivingen die zich in de opvattingen
rond de theorie der centrale plaatsen in de afgelom n dœennia,metname

in deVerenigde Staten en Duitsland,hebben voorgd aan,zethijuiteen
welke m ethode door hem gevolgd za1worden om de gestelde probleem -

stellingop telossen.lnfeiteontwerptBuursink,zoalshijzelferkent,geen
nieuwemethode,doch trachthijdooreen combinatie van reedsbekende
methoden structuur en processen in de regionale systemen te analyseren.
Van directbelang nu voordedooronsgesignaleerde problematiek rond de
18 W.Y.Heinemeyer,Kunnen w# Christallermetzijn centraleplaatsen theoriewel
vergeten/,in Tijdschr.voorEc.en Soc.Geografie,1970,pp.4-9.- F.M.Diele-

man,De centrale-plaatsentheorie vca Christaller,in Geografisch TiMschrîft,1971,

pp.543-563.
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bestuurlijketerritorialeorganisatiemagdewijzewaarop Buursink totde
afbakening van deverzorgingsrayonskomt,worden geacht.Zelfzegthij
hiervan 1.88):<De tracering van de verzorgingsgebid en isin hetkader
van onze methode een zeer belangrijke zaak,omdat de waarde van de
hierna volgende centraliteitsberekening sterk sfhangtvan de juislei
d van
.

hetafgebakendeveaorgingsgebiH '.Vooronsisdemethodedemoeitevan
een nadere beschouwing waard,omdat,zoals re s gesignaleerd,de keuze

van deschaalvan debestuurlijke eenhd en in nieuwevorm zo problematisch is.

HoebakentBuursink nuzijn verzorgingsrayonsaf?Hijsteltzich voorde
rayonsop empirischewijze afteleiden uithetgebruik datde b> olking
maaktvan de centra in haarwoongebie .Ditgebplik wordtin hoge m ate
bepaald doorde krachtvan de economische,sociale en culturele acuvitei-

ten (p.65).Daartoe gaatBuursink uitvan de doorhem geselecteerde 25

centrale functies en constateertdatvan slechts œn vijftalherkomst-of
spreidingsgegevensop grote schaalzijn verzameld.Terzijde dientteworden opgemerkt dathet hier gaatom zgn.institutionele funcues,dat wil
zeggen dat het winkelapparaat niet direct in de beschouwingen wordt

betrokken doorhetontbreken van goed toegankelijke en verwerkbaregegevens.Hoewelbegrijpelijk,maaktditlaatstedeuitkomsten van hetonderzoek toch watminder overtuigend,Desondanks kan gesteld worden dat

dezewijzevanbenaderingtoteen aantal,zijhetglobale,verzorgingsrayons
heeftgeleid,die een uitgangspuntbid en vooreen nadere toetsing.

DitlaatsteheeftBuursink aldan nietterechttotzijn taak gerekend.Het
zou toch we1demoeitewaardgeweestzijn.wanneerzijn rayon-afbakening
vergeleken wasm etde red s bestaande ontwerm n of wanneer de rayon-

grenzen langsstatistischewegwaren getoetst.W anneerwebijvoorbeeld de
indelingvan Oostelijk Gelderland in stads-en streekgewestenlggebaseerd
op synthesevan dein een onderzoek gevonden rayonsvergelijken metde
indelingvan Buursink,zijn ernaastovereenkomsten toch ook verschillen.
In hettweM edeelvan zijn boek worden deeerderontwikkeldedenkbedden toegepastop drie gebieden in Nederland.Daarvoorzijn industriegebieden gekozen,teweten Zuid-Limburg,Twenteen Oostelijk Noord Branant,omdatin dergelijke gebieden destedelijke dynamiek zeer grootis.
Door het in de tekst ontbreken van ondersteunend kaartm ateriaalis het
lea n ervan weleensvermoeiend,maardatneemtnietweg datde volhou-

dendelezermeteen aantalinteressante conclusiesverrijktwordt.
In alledrie de regio's bleek de hiërarchisering der stMelijke centra œn
19 Stadsgewestvorming in Oostelijk Gelderland.Vooronderzoek n=r de vorming

van .
çlc#.
ç-en streekqewesten ten #fençfevan de maatschappelqke en bestuurlilke
vormgevîng.Vereniglng van Nederlandse Gemeenten,Den Haag, 1967.
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aantoonbaarfeittezijn.Zo isZuid-Limburg doorhetoptrM en van een
aanti r# onaleœntrauitgegroeidtotœnnodaler# ometœnonml
'skenbare hiërarchische structuur,waarin M aastrichtals hetprimaire centrum ,
Hœ rlen alshetsœ undairecentrum en Sittard alshetteï aire œntrum beschouwd kan worden.DatbetekentdatM aastrichter deze eeuw in isge-

slaagdzijnMstorisch nietzo hœhtverankerdecentY ehlnctie,ondanksde
dynamischestMelijkeontwikkeling indeMijnstrœk,aanmerkelijk uitte
breiden.
Het regionaal systœ m van Twente daarentegen wordt volgens Buursink
allereerst gekenmerktdoor complementaHteit.Engchd e,Hengelo en A1melozijnr# onalecentradiegezmmenlijkdefuncievan regionaalhoofdcentrum voorhetverzorgingsgebid Twente vervullen.De com plementariteit is dominant,m aar dat wilniet zeggen dat œ n hiërarchie afwezig is.
In Mërarchische te= en gesproken is de complementaire dubbelstad Hen-

gelof nschHe detop.Een niveau lagerfunctionœrtAlmelo a1ssœundair
œntrum en WCCrœn niveau lagerdekleineregionaleCentra W intersWijk,
Oldenzaalen in zekere zin ook Groenlo.

In hetderdeondeaoeksgebiM ,OostelijkNoord Brabant,brengtBuursink
een drid eling aan op grond van vergaande parallellisatie van de centrale
functies,datwilzeggen datdedriegebid en (rond 'sHertogenbosch,Eind-

hoven en Tilburg)totop zekerehoogte overdezelfdefunctiesbeschlkken.
DaardooronderscheidtOostelijkNoord Brabantzich duidelijk vanTwente
en Zuid-Limburg,waarrespectievelijk decomplementariteiten de hiërarchie als dominante trekken gevonden werden.Opvallend is overigens dat

in œnjuistverschenen studieoverdehiërarchiederkernenin hetBenelux
M iddengebiH 'o 's Hertogenbosch in tegenstelling tot Tilburg en Eindho-

ven niettothethoogste niveau gerekend wordt.Hieruitblijktnog eens
duidelijk datde keuze van de criteria en de we/ng ervan een zeergrote
ro1spelen en datverschillen in interpretatiedirecttotverschillen in uitkomsten leiden.

Eenbelangrijkevraag,waarnogaleensaanvoorbijgegaanwordt,isnuof
debevolking in dezegebid en hetgevonden patroon van verzorgende centra ook inderdaad alseen realiteitervaad.Buursink ontvluchtdeze vraag
doortestellen datditeerstaan deordeisnadatdeondecoekerde hiërarchie alsœ n adm uaatmodelheeftgepresenteerd.W e vragen ons Khter af

ofditjuistis.Had nietonderzochtmoeten worden ofdesubjedievefactoren die bv.hetkoopge rag van de consllmentbdnvlod en,ook totœ n

verschuiving in hetre#onaz hiërarchisch syst- en dustotœn andere
20 Benelux M îddengebîed. S lzrcrcàle van kernen nJr verzorgingsniveau 1962 -

J#72.Rapportsamengesteld doorde smdiegroep Benelux M iddengebied X asseltse
studiegroep),VlaamsEconomisch Verbond,Antwe> n 1X2.
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rayonal akening leiden?Een beantwoordingvan dezevraagisook voorde

bestuurljke organisatie van hetgrootste gewicht.Totnu toe œhteris
immershetelementvan deruimteperceptienauwelijksinbeschouwinggenomen bijhetdenken overde gewestvorming.Ook Buursinksopmerkingen over de ruimtem rceptie zijn uiterst fragmentarisch,te- ijl toch in
verschillende onderzoekingen is aangetoond datsubjectieve factoren wel
degelijk hetrllimtelijk gHrag van demensbdnvloden.W anneerhijzich
afvraagt of het netwerk meteen hiërarchische structuur ook als zodanig

doordebevolking van œn bepaald gebiH wordtgebruikt,zijn weuiteraard zœr gelteresseerd in de consm uentiesvoorhethiërarchisch systeem

bijœn negauevebeantwoording van devraag.Dan iserimmersietsniet
in orde methetdoorde onderzoeker ontworm n systeem!Hetisjammer
datnietop deeen ofanderewijzegetoetstisofdezemogelijkheid bestaat.
Vandaardatwe bijdeze ook voorde bestuurlijke territoriale organisatie
weanlijkeproblemennogenkelevraagtekensmoetenzetten.
In ditverband istenslotte ook de eindconclusie van betekenis:<De hiërarchie is een regionale entiteit'.De nadruk ligthierbi
jop hetwoord regionaalter aanduiding van de schaalwaarvoor deze geldigheid bezt.<H et

werkelijkheidsgehaltevan dehiërarchielijktnamelijk nietop alleschalen
even grootte zijn'.W e dachten dat hiermd e ook voor de zaak van de
gewestvorming een belangrijk gegeven wordtaangereikt.Er zouden wel
eensgebiH enkunnen zijn waardegewestvorming nietin een directe sociaal-= nomische noodzaak zij
n oorsprong kan vinden.Geluiden van deze
aard ten aanzien van Drente en Friesland konden reedstijdensdeconferentie over de bestuurlijke structuurschets beluisterd worden.
Ook de Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de kwestie van de

schaalin hun beschouwingen betrokkenzl.Zijformuleren twee alternatieven.Hetene gaat uitvan 7 of8 kleine gewesten,het andere van 4 grote

gewesten.Alsvoordeelvan dekleinegewesten zien zijvooraldemogelijkheid deburgermeerdirectbijdebestuurlijkeorganisatietebetrekken.Als
voordeelvan de grote gewesten wordtonder andere gezien datproblemen

meteen zonaalkarakter (recreatie bijvoorbeeld) beter opgelostkunnen
worden binnen een grote bestuursœ nheid.
DatBuursink doorzijn onderzoek onze aandachthœft gevestigd op het

belangvandeschaal,iseenvandebelangrijksteverdiensten vanzijnboek.
Hetfdtdat de sociaal-= nomische ruimte naar de schaalvan beschou-

wingtelkensanderestructurentezien gedt,isœn gegeven datonsbijde
oplossing van de problemen rond de bestuurlijke territoriale reorganisatie
van hetFootstebelanglijkt.
21 Concept-structuurx hets etc.,op.dt-,p.58.
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Hetismetstillestap datderegeerdersmetvakantiezijn gegnnn.Heteerste
regeringsjaarisachterderug,enerzijnmaarweinigresultatenom fieroverte
gaan.Heteigenlijkewerkmoetnogbeginnen.Maardeverdeeldheid binnen de
regering en de regee gsparti
jen iszo groot,datopnieuw algemeen ve- acht
wordtdatde regeri
ng erin deherfsthethachjebijzalinschieten.Denieuwe
politieke strucm ren, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en het schoolpact

vormen degrotestruikelblokken voorhetnieuwejaar.
svewilden dezesaaandeensbijzonderaOdachtbesteden aan denieuwestmcturen voor de econom ische planning en decentralisatie.M aar voorwe onsin
dat labyrint begeven,is het nuttig even de m eer algem ene context van de

malaisetebekijken.

Algem ene contex pJa malaise
De vorige regering heefteigenlijk vx rtdurend in moeilijkheden verkeerd.
Wanneerzijhettochnogdriejaarheeftuitgehouden,danwasdatgrotendeels
te danken aan de hardnekkigheid van prem ier Eyskens en de sterkte van vice-

premierCoolstegenoverzijn partij.Dezelaatste blijktthansechterveelvan
zijn gezag tehebben ingeboet.In deregeringishijnietlu geralleen degrote
meneeronderdesocialisten.Simonetiserbijgekomen en dieneemtheelwat
van hetlichtweg datvroegeralleen op Coolsviel.In de BSP isdem achtvan

hetpartijbestuurverstevigd.W aarvroegerCoolshetaandurfdezijnwi1dx rte
zettentegenLeburtonin,schijntditnunietmeertekunnen.<Cenesontpasles
ministres quifont la politique du PSB,mais 1es présidents',is het nieuwe
m otto.

Maarjuistdemachtsverschuivingvan deregeringnaardepartijbesturentoeis
een elementvan de m alaise geworden.Zeerregelm atig vergaderen de prem ier
en de vice-prem ier in conclaaf m etde part
ijvoorzittersvan BSP-PSC.Alle
regeringsproblem en kom en er op tafelen worden in een of andere richting

beslecht,dikwijlszonder datdeministerszelferbijbetrokken worden.Deze
praktijk strekternietergtoedeministerstoteen hom ogene pleeg te binden.
Ook desocialepartnerskrjgenvanhetzelfdelakeneenpak aangemeten.W aar
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vroeger het Nationaal Comité voor Economische Expansie (regering met
sociale partners)een belangrijk beslissingscentrum was- totgrote ergernis
van de parlem entairen - beklagen devakbonden en patrx nsorganisatieszich

ernu in scherpebewoordingen overdatdebeslissingen algenomen zijn voor
debijeenkomstbegint.En een consultatie achterafligtbeneden hun machtspositie.

Bijdezeverschuiving van hetbeslissingscentrum in hetpolitieke leven wordt
hetparlementnogmaals buiten spelgezet.Iemand die de ontaarding van het
parlem entm ettoenem endeverbittering annziet,iskam ea ooc itterVan Acker.

InvHjkrassebewoordingen haaktehijin opeen tussenkomstvan een1idvu
deoppositietijdensdelaatstezittingvan deKamervoorhetreces,om hetfeit
aan te klagen datde politieke beslissingen thansbuiten hetparlem entworden

genomen.Hijsteldedeoprichtingvoorvan een commissiedienaarmiddelen
zou moeten zoeken om hetparlementzijn prestigetemg te schenken.
Dezaak kreeg heelwatruchtbaarheid in depers.Deoprispingvan depolitieke

commentatoren wasnatuurlijk,datzijdatalzo dikwijlsgezegd hadden.Het
enigeverschilmetvroegerisdathetnu officieelgebeurt.In de kranten scheen
men nietveelhx p te hebben datVan Acker'scommissie eriets aan za1veranderen.

Een andere oorzaak van demalaiseligtin debudgettairemoeilijkheden.De
zwareweerslagvan denieuwe collectieve overeenkomstvoorhetoverheidsper-

soneelmoetdoorgerekendworden in deverschillendedepartementen.Destijgingvan deklassiekeuitgaveniszo enorm,daterbijnageen geldmeeroverschietvoornieuwepolitieke initiatieven.Zaken diereedsgepland w aren,zoals

devemieuwingvandestudiebeurzenvoorhetniet-universitairhogeronderwijs
enhetsecundaironderwijs,zullen voorhun uitvoeringovereenlangetermijn
gespreid m oeten worden.Hetprobleem zitechter veeldieper dan de weerslag
van de sociale program m atie. De opeenvolgende regeringen gaan in hun uit-

gavenstmctuuronvermijdelijk deweg op van een gesocialiseerdestaatdiezelf
steedsmeer diensten moet leveren,zowelaan de individuele burgers (bv.gezondheidszorg, maatschappelijke zekerheid) a1s aan de economische structuur.Inzakeinkomsten bli
jftmenechterstekenineenzeerliberalevisieop de
fiscaliteit,wathetbudgettaireprobleem van destaatop termijn volkomen uitzichtloos m aakt.

Vorigjaarwashetnogzodatallepessimistischevoomitzichten meteen glimlach weggevaagd konden worden:iEyskenszalhetwe1klaren'.M aarEyskens

iszijn punch klaarblijkelijk kwijt.Vroegerkon hijnog rekenen op zijn vicepremiera1strouwemede-strijder.MaarCoolsisnumeerbekommerd om zijn
positie binnen de partijen hetismeer waarschi
jnlijk geworden dathijzal
kiezenvoorzijnpartijentegenderegeringdanomgekeerd,zoalsvorigjaarhet
gevalwas.En binnen deCVP -PSC gaaterm eerenergienaarhetopvolgingswerkaandetop dannaarderegering.MartensenNothombzijndruk bezig te
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trachten departijnaarhun hand tezetten.Ook hetvolgendecongresvan de
CVP ishelemaalgerichtop denavelvan de partij.De conjunctuuriszeker
nieterg gunstigvoorde regering om zonderkleerscheuren uitdewarboelvan
de nieuwem litieke stm cturen te geraken.

Perikelen rond de GOM 's
DelaatstemaandheeftdeofficiëleBel/schepolitiek zichbeziggehouden met
de verdere uitbouw van nog watnieuweinstellingen a1sae oop voor dégrote
discussie overdegewesten dieonseen theteherfst'za1bezorgen.H etwastrou-

wensnu alzo verwarrend,daternogweinig mensen overblijven diein deze
wi- arvan instellingenklaarheid zien.W ijN gen evenordetescheppeninde
discussie rond de uitvoering van de wet op de Planning en de Econom ische

Decentralisatiediederegering hoopttebekronen meteen laatste Koninklijk
Besluitin dem aand augustus.

Hetgaatom hetwetsontwerp 125,dattweejaargeleden werd geskmd juist
voorhetzomerrecesinjuli1970.Dezewetvoorziet:1)deoprichtingvu de
DienstvoorNijverheidsbevordering,die ondeMussen goed schijnttewerken;
2)de verdere uitbouw van hetPlanbureau met een Algemene Directie,een
SectoriëleeneenGewestelijkeDirectie,watbijnaklaarisgekomen;3)hetoprichten van drieGewestelijkeEconomischeRaden (GER),waarin deelsN litici,deelsdesocialepartnersadviezen geven;ookdezefunctioneren aleentijd;
4)de nog op te richten Gewestelijke Ontwikkelings-Maatschappijen (GOM),
die nu druk besproken worden.
D eze wetnu m ag niet verward worden m et de uitvoering van Art.107 quater

van deGrondwet,datvoorzietingewestelijkeniet-culmreleorganen metreglem enterende bevoegdheid.Deze laatste kadertin de com m unautaire herindeling

van hetland volgensdelaatstegrondwetsherziening en wordtvoorhetnajaar
gereserveerd.

Voor de op te richten G OM 's1ag het aantal, de territoriale indeling en het
statuutterdiscussie en daaroverwerden allerleiadviezen ingewonnen,gaande
van depolitiekepartijen overdesocialepartnerstotde provincieraden en de
G ER's.H oeweldeopdrachtvan deop terichten ontwikkel
ingsmaatschappijen

duidelijkindewetomschrevenis,nl.in associatiefoverlegmethetplanbureau
studieopdrachten uittevoeren en initiatieven totinvesteringsprojecten aan te
m oedigen en te bevorderen,kan m en in feite m et de G OM nog m eerdere
kanten uit.Vx ralkoesterden som m igen destillehoop om viahetuitzichtvan

deGOM delaterinterichtenGewestelijkeindelingvu hetland(107quater)
reedsdepasaftesnijden.
Twee tendensen tekenden zich alvlug scherp af.De ene hoort thuis in een
federalistische visie,doorgetrokken totin de econom ische sector.De au hangersvan deze optiek willen een GOM oprichten op hetniveauvan hettoekom-

stige gewestin uitvoering van 107 quater N laanderen,W allonië,Brussel)met
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een sterk coördinerende functie ter bevordering van de economische expansie

vanhetgewest.Deanderetendenshoudthetmeerbijdewenstotdecentraliserennaardeprovincietoe,dichtbijdereedsbestaandeIntercommunalesvoor
streekontwikkeling en in feitegedachtondereen unitaire economischepolitiek.
De leden van de G OM zullen naar hetvoorbeeld van de GER vooreen deel
bestaan uitvertegenwoordigersvan deofficiëlepolitiek en vooreen deeluitde
socialepartners.M aarook hiertekendezich een discussieafoverhetm eerof

minderbeklemtonen van hetpolitiekekarakter:hoemoetdeverhouding zijn
tussen detwee groem n en,ten tweede,m oeten deverkozen politicialleen die

van demeerderheidscoalitie zijn ofmoeten zijproportioneelvolgens deverkiezingsuitslagenzittingkrijgenindeGOM?DeBSP heldemeerin derichting
van een paru tatale instelling m eteen politieke coalitiemeerderheid,de CVP
zag m eerheilin proportionaliteiten in een paritaire samenstelling:de helft
politici,de helftsocialepartners.N aeen urenlange discussie in een topoverleg

tussen regering en coalitiepartijen kwam hetvolgendemerkwaardigecomprom isuitdebus:in W alloniëwordtdeG OM een sterk politiek orgaan,in Vlaanderen wordt het beheersorgaan proportioneelen alleen het bestuur kom t in
handen van de politieke coalitie.D e Brabantse situatie w aste explosief voor
een uitspraak.D eze m ag dusdoor de Brabanders zelfworden opgeklaard:de
Brabantse provincieraad en de Brabantse GER m oeten hun adviesgeven.
Territoriaallooptdezaak nogveelm eeruitelkaar.In W alloniëkwam m en op
hetW aalse overleg,dattotstandkwam op i
nitiatiefvandejongePsc-voorzitterN othom b,tothetakkoord datheteconom isch achteropgeraakte W allonië
een sterkeW aalse G OM nodig had;de socialisten,die geweigerd hadden aan

ditoverlegdeeltenemen,sloten zich aan bijdeze optie.Ook deprovinciale
raden,m etuitzondering van Luxem burg,zagen het op dezelfdem anier.H etis
haastzekerdatvoorW alloniëde éneG OM erkom t.
Vlaanderen waren de m eningen erg verdeeld. D e Volksunie, consequent
m et haar federalistische opvatting,wilde één G OM voor het hele Vlaam se
land.De BSP wilde eraanvankel
ijktweeen deCVP,daarin gesteund doorde
liberalen,wilde haar oude droom van de heropleving van de provincies via de
provinciale G OM realiseren.D eze laatste groep heeftde bovenhand gehaald,
m ede door deprovincieraden die deze optie steunden,zodaterin Vlaanderen
vier G OM 'skom en voor de vier eentalige Vlaam se provincies.

Brabantdoptnuzijn eigenboontjes.Deprovincieraadwasreedsbijeen in drie
sectiesdie alle drie een verschillend adviesgaven.W aalsBrabantwilaanslui-

ten bijdeW aalse GOM,VlaamsBrabantwileen eigen GOM en BrusselHoofdstad wi1een G OM voorG root-Brusselm et 121 gem eenten. H et verstgaande voorstd wilde zelfsvier G OM '
s voor Brabantalleen!D us geen eensgezindheid.In deloopvanjulikrijgtookdeBrabantseGER haarzeg.D aarna
za1deregering deknoop doorhakken in augustus.

Ter illustratie van de structurenwoeker in Brabant-Brusselkunnen wijer
even aan herinneren voor wie hetnog volgen kan,datde provincie Brabant
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bestaatuitvelegemeenten,waarvan er19 gegrxpeerdzijn in deagglomeratie
Brusselen de andere zeven randfederatiesvo= en.De 5 federatiesin Vlanm s
Brabant vorm den uitvoerende colleges m et een Vlaamse coalitie en van de
weerom stuitheefthetagglom eratiecollege van Brussel,datterbescherming van

deVlamingen een paritairsamengesteld collegekrijgt,alletaken opgedragen
aan de Franstalige vrienden van hetFD F -RB.
Brabant heefteen provincieraad met drie secties en er ligteen w etsvoorstel
klaarom erdrieprovinciesvan te m aken.Brabantheeftook een GER.
Zo paskeurde de provincieraad een Bm sselse Intercom munale voor econom ische en sociale ontwikkeling der 19 gemeenten goed,in de w andelde <lnter-

communale Simonet'genoemd,metsterke gemeentelijke invloed.Inderdaad
heeftde agglom eratieraad dan m aar een eigen Agentschap voor de econom i-

scheexpansievan Bmsselopgerichten erdeeigen mannetjesvan FDF -RRkleur ingestopt.D it agentschap noem t m en nu de lntercom m unale Lagasse
naar de voorzitter van de agglom eratieraad.
Daar bovenop komt nog deBrusselse GOM methaarzusjesen alsdemeiop
hetdak komter in de herfstnog hetBrusselssociaal-econom isch G ewestvan
Grondwetartikel 107 quater.
De tenten staan klaar,de kermis kan beginnen!
Rita Jolie-M ulier en W ard Bosm ans

Forum

Komiek

ver best ter harte kunnen worden ge-

Op 28 april1972 is Hansvu den Bergh,
theatercnt
'icus van Het Parool, aan de
Universiteit te UtrK htgepromoveerd tot
doctor in de letteren. Titel van het
proefschrift:Konstanten in de komedie.
Een onderzoek naar kom îsche werking
en ervaring. De handelsuitgave van dit
werkl steltonsin staatdieperin te gaan
op de inhoud en de strekking van dit
boeiendegegeven.
Onder hetpatronaat van Prof. Dr. H.

het theatergebeuren a1s proces. D.w.
z.
de auteur heeft gebruik gemaakt van

nomen). M.a.
w. het uitgangspunt WaS

theaterwetenschappelijke grondstof.Deze grondstofheefthijechterbewustgehanteerd als ruwe matede; hij taxeert

de opgetekende m omenten niet op hun
eigen waarde,maar probeertde verklaring van de reacties te achterhalen,verklaring die dan a1s tekstinformatief mechanisme verheven wordt tot de rang
van constante van de komiek,niet van
H.J.de Leeuwe (theaterwetenschap)en de kom edie.
Prof.Dr.H.P.H.Teesing (literatuur- M ocht Prof.De Leeuwe hebben gezegd

wetenschap) is Hans van den Bergh datditproefschriftdeeersteNederlanddoctor in de letteren geworden. Deze se publlkatie op hetgebied van de theat
letteren'zijn belangrijk:om de helder- tersociologie is(zoalsik leesin DeFijd
heid van hetcentrale thema en ook om van 28april),dan isditslechtsten dele
de onvermijdelijke misverstanden die waar.Uiteraard heeftde auteur gebruik
zelfs de promovendus niet heeft weten

gemaakt van theatersociologische gege-

te voorkomen in Zjn eigen methodiek. vens (de groepslach in de zaallom via

W aar immers alles om te doen staat,is deze collectieve reactiu doorte dringen
de lach van de toeschouwer in de zaal tot dramaturgisch-theatrale constanten.

bij de voorstelling,en niet de literair- W e krijgen bijgevolg een heleboel intextuele momenten die binnen de dram am rgische structuur doorde auteurals

formatie over wat de toeschouwer tot
lachen kan brengen, en zelfs gedeelte-

lach-wekkend zijn bedoeld.In een ver- lijk waarom datgebeurt.Maarde klinblijdend empirisch vooronderzoek heeft kende lach (als feit) sterftbij de blote
Van den Bergh 15 teksten onderzocht
notie uit.De m odaliteiten van het sub-

naar de lach-reacties die ze verwekten

jectieve (fattitudinele') receptieproces
en die momenten probeerthijdan ach- (m.i.dé inzetvan een theatersociologiteraf te verklaren uit de tekstsam enhang,de voorstellingsmodaliteiten of uit
een combinatie van beide.De bedoeling
was dus niet,de structurele fundamen-

sche analyse) komen uiteraard nietaan

bod.Hoogstenskrijgen we nu een aan-

ta1inzichten in de sociologie van de komiek als eeuwig verschi
jnsel. Dat is
ten van hetverschijnsel komedie bloot enorm belangrijk,maarhetisgeen theteleggen (ofschoon een aantalbevindin- atersociologie in de meer specifieke begen door elke kandidaat-komedieschrij- tekenis van het woord. Zelf omschrijft
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de auteurzijn opdrachtals:<œn poging tragedie a1s komedie),maarwe1een seom proefondee delijk in een repre- rie fo= ele kunstgrem n. Deze m echasentatieve selektie van komedies de komisch werkyxm e m omenten te inventariseren en die mom enten vanuit het 1evende kontakt m et het reagerende publiek te onderzoeken en te verklaren'

nism en en pro/ dés heeftVan den Bergh

systematisch gKlassificeerd. Hij komt
totzeven basismomenten,die uiteenval1en in twee categorie n:een referentiële
en een immanente.De referentiële cate-

(31).Had hij inderdaad theatersociolo- gorie omvat dde procédés,die verwijgisch willen werken, dan had hij het zen naarvoorstellingen i.v.m.de werkewerkbegrip 'publiek'prindpieel moeten li
jkheid buitenhetstuk,zoalsdiebijhet
definiëren.Isheteen louter toevallile publiek aanwezg zijn.Hijnoemt deze

groepering van heterogene mensen of ls drie procédés de Gndirekte bevestiging'
er een gerichte samenhang tussen deze (hetop hetspelzettenvan waarden),de

aanwezigen? In beide gevallen (min of Taboe-verbreking'@etop hetspelzet-

meer polair oygevat)>1de kwaliteit ten van verboden) en de tHerkenning'
resp. de intenslteit van de groepsuiting
enorm verscMllen; deze verschllen
m oeten theatenociologisch worden gedifferentieerd.
Zelfs a1s Van den Bergh bewustuit de
buurt van de theatersodologie is willen

@et appelleren aan bekend matedaal).
Allœn in de THerkenning'Zet hij een
technisch trucje dat hoofdakelijk komisch werkten datbijgevolg bi
jna uitsluitend in de komedie wordt toegepast.
De l
'mmanente categorie omvat vier
procédés,waarin het komische gegeven

blijven,geven zijn materiëlecriteria nog Zch op een bepaalde wijzeverhoudttot
aanleiding tot discussie.Heeft hi
j,bij
nnen het stuk. Hij
het optekenen van de lach-reacties van andere gegevens bi
het publiek a1s naam loze collectiviteit, noemt deze vier procédés:<Kontrast'en
rekening gehouden m et de gewennings- TMechaisering' (confronteren van incoëfficiëntvan deze massa? Een schaar- congruenties) en dv oorpret' en Tlnlossing'(hetbevorderen van structurele sa-

severwijzingnaarnatuurlijkedisposities
van hetpubliek (zoals een slappe lach, menhang).

p.73,of çlach-bereid',p.143,eninciden- De compartimentering van deze procé-

teelook pp.152,179,196)noteertwe1 désisnietallœn duidelijk geadstrueerd,

de bekende toatanden; dient echter de ze i
s vooralook overmilend door de
structurele plaats van een komisch mo- voortdurend interne opsplltsing in deelmentin hetqeheelvan devoorstelling m omenten die allemaal hetzelfde basisnietnauwkeurlgeronderzochtom ereen m echanism e gemœ n hebben,maar zich
constante achterteontdekken?Nu krijg in voorbereiding,in gehalte of in effect
ik de (ongetwijfeld niet bedoelde) in- van elkaar onderscheiden.M leen in de
druk dat alle komische momenten ge- oorzakelijke verklaring van aldeze reisoleerd opjetekend staan, zodat de actie-fenomenen haperterwe1eens wat.
functionalitelt van een komisch m oment Van den Bergh heeftzich moeite genoeg
binnen de Gotalt van de tekst of de gegeven om de bestaande verklaringen
opvoering niet verdisconteerd wordt.
te veramelen.Zo wordtS.FreudCenerDe selectie van de 15 teksten omvat: giebespari
ng') herhaaldelijk aangehaald,
Aristofanes, Plautus (tweemaal), Sha- en dan m eestal met instemming. Soms

kespeare,Hooft, Bredero,M olière(vier- vem ijst hijnaar de meer directe vakmaal),Gogol,Feydeau,Glass & Klein, literatuur, die tussen E. Bentley en P.
Ionesco en Ayckboum ,deels op het re- Voltz overvloedig aanwezig is, maar
pertoire van de N ederlandse gezelschap- Overigens aangevuld zou blnnen worpen tijdens de periode van onderzoek, den m etofingeruild voorhele handvoldeels op band opgenomen,deels op de 1en andere experts,en die chronologisch
grammofoonplaat. De bevinding is dat nogal ver u'
lteenligt. Een enkele keer
nietde stofde aanleiding tot lachen uit- zoekthi
jterverklan'ng ook eigen grond

maakt (zodat om het even welke stof op,dievaak drijfand blijktte Zjn,zofundamenteelgeschiktblijktvoor zowel dat Mj letterlijk wegzinkt in œn serie
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mogelijke opties zonder uiteindelijk tot sche regie zijn bosjes komische momeneen vaste bepaling te komen.Positief is, ten verl
oren jegaan, iebben althans
dathijdeze pluriformlteitvan hetpro- gœn lach-reactle meer verwekt. Het is
bleem erkent en zelfs niet aarzelt een natuurlijk hetvolle rechtvan Van den
aantalverschijnselen tot<onbekend ter- Bergh dathij ook kritisch blijfttegenrein' te verklaren, waarover andersge- over maatschaypi
jkritische produkties,
richt onderzoek wellicht ooit œ ns een maar Waarom 1S, Van een koel-weten-

definitieflichta1weten te doen schij- schappelijk standpuntuit,een vedoning
nen. Uiteindelijk komt als universele mindercorrect,a1szenietblijktoverœn
verklaarbaarheid het volgende duo nog te stemmen metde schemaatj> van de
het meest aan bod:het sum rioriteitsge- wetenschappelijke onderzoeker,zelfsinvoelCdramatixhe ironie'of tustohne dien de basis-ttekst' œ n georiëntœ rde
Schuld'
) en de regreuie naar een kin- (of oriënteerbare) interpretatie suggederlijker,primitieverniveau van denken reert? Dit is x n merkwaardig a-theatra('euforie'of<primaa process tMnking'). le Wsie,die bovendien zo sterk de autoZijn eigen omschrijving van deze cau- nomie van de regisseur beknibbelt,dat
saliteit is m.i. m* r gescMkt dan vele
uitheernse: :het'vervangen van chaos,
ondoorzichtigheid en wanorde door samenhang, konsistentie en struktuur'

het,voor wie het nog niet zou hebben

(221).

A.Gomperts.Het objed van deze on-

Enkele details.W aarom heeft Van den
Bergh niet consequent œn ontwerp tot
wetenxhappelijke te= inologie in het
Nederlu ds uitgewerkt? Thans komthij
af en toe spels tot enkele eigen benamingen2 maar œn syst- atiKhe code

blijftult.Zijn corrKtiœ van ofbetuttelende snnotatio op V= der Kun Zjn
steekhoudend;tegelijk bev%tigen ze de
blijvende waarde van dienstheorie,terwijlVan den Bergh zelf een constmctievebijdragelevel totœn theoretische

gemerkt, nu toch wel goH duidelijk
wordthoezeer H.van den Bergh in H et
Parool de geknipte opvolger is van H.

derzoeker is op deze plaatsnietde evalueerbaarheid van de artistieke betekenis van de opvoee g,m aar Van de komische momenten die erin voorkom en.
Ditiséén van die momenten waarin het

temperamentvan de auteurermetzijn
objectiviteit en metde blanke zielvan
de wetenschap vandoor gaat.Overkens
schrijfthijvoldoendevinnig en spitsom
zijn studieniettelaten ontaarden in œn
dor rapport.lk ben dus we1 blij met
deze studie.Zelfs alblijft ze te paard

zitten op de theaterwetenschap en de
theoretische dramaturgie (en dat lijkt
hi
s
t
or
i
s
Mijkweltnog dev> g ofenig
rxhtvaardig beeld te zijn van wat
me (d= no4 scbnmelen beslistontoe- œn
reikend)thuishoortin wattoch een sys- zich in N ederland in deze tak van de

drnmaturgie.

tenschapm lijke activiteitafspeelt),ze
tematisch onde> ek * 1Zjn.Zo vraagt we
is pdncipieel bereid de komische theab.
v.de evolutie van het seksuele taboe-

procédé (101)ofvan het religieuze taboe-syndroom (105) toch een uitvoeriger behandeling dln de zevenmijlslaarzenpas die nu di
lettanterig de keurke

terervaring op te vatten a1s een samenspel tussen toneel en M al.D eze overkoepelende œ nheid zat in Van den

Bergh's intentie nietvoor.Hijheeftde

zaal (voorloyig) gelaten waar ze Zt.
demonstratie veotoort.
Tenslotte gxftVan den Bergh herhaal- W e1 heeft hlJ er gebruik van gemaakt
delijk blijk van œn complex tegen Edc om uithaar reacties een serie bevindineiden die kunnen bijdragen
Vos,de regisseur van De Jpx nle Bra- gen af te l
otons inzicit in de meer typisch-litell- der(Bredero)en De vrek (M olière), t
raire vormgevingsprincipes van de kodie,voor zover die bepaald worden
in Zjn onderzoek betrekt. Het heeft me
door het functioneren van het werk in
twee voorstellingen die Van den Bergh

hem vemtoord A tVo:aan dvze tfbkn
een andere theaterinterpretatie heeft ge- het communicatieproces met het pugeven do hem,VM œ n Bergh,oirbaar bliek.
voorkomt.DoorVos'maatschappijkriti- C.Tindemans
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tie voor te bereiden. Bezoekers uit de
vorige eeuw putten Zch reedsuitin lof-

tuitinjen overdebeminnelijkeœnvoud

van zljn burgers,die,naar een getuigenis van œ n dezer bezoekers, de vol-

De verschillende landen van Latijns- maaktste republiek in dit wereldded
Am erika iiogen veelmetelkaar

gemœ n vo= den.Er werd we1 gestreden om de
hebben,men m ag ze toch niet allemaal macht,zoals elders,Dlaar g= n dictator
overe n ka scheren.OnderhetSpaan- bracht het ooit zo ver dat
Mjhetvolk
se bewind werden zijallemaalwe1cen- ongelukkig kon maken.Hijmo
chtafen
traal en enige= ate uniform vanuit M a- toe eens wat ritselen aan de gac
reven
drid geregeerd,maar na het afschudden grondwet,maartaan de grondwd hdi
e in
van hetSpaanse juk gingen zijtoch op de harten van de mensen was gegrift'
de duurallemaalmin ofm eer hun eigen
n hijniet tornen.Uruguay was ook
weg.De grote Spaanse provincies en de ko
het enige land aan de overkant van de
reusachtigerepublieken diedebevrijders oceaan,dat Zch noy in deze œuw de
vanuit drie centra in het hele wereld- democraie van Zm 'tserland ten voordeeldachten op tebouwen,vielen a1vrij beeld stelde, officieel het enhoofdig
spoedig in brokken uiteen,die Zch alle
tot grotere of kleblere zelfstandige Sta- presidentschap afschafte en er œn * 11eten uitriepen.Staten die naar gelang de giale top van driem an voorin de plaats
telde.Hetenige land ook,dat reM q in
samenstelling van hun bevolking, hun s
geografische omstandigheden en de per- hetbegin van deze eeuw de grondslagen
sonen die er de leiding in handen kre- legde voor œn vooruitstrevende welaartspolitiek. Het bee t tot voor kort
gen,geleidelijk all- aal een eigen ka- v
oo
k œn zekere welvaart,die niet op de
rakter aanna en. M et veel gem eeninbreng van buitenlands kapitaal m aar

schappelijketrekken weliswaar?ontlœnd op deeigen vlijtigebeoefeningvan landaan hun éne g= œnschappelijke verle- bouw en veeteeltsteunde.
den,hun éne gemeenschappelijke godsdienst en hun éne gemeenschappelijke Ditalles is in de laatste tien,vijftien ja-

taal,m aar toch aook allen met hun ei- ren veranderd.De economische toestand
genheden,dievaak duidelijk verscMlden heeft Zch Zenderogen verslechterd; de
van die der anderen.
democratie heeft plaats moeten maken
Totbetrekkelijk kortgeleden nam Uru- voor e n m ilitair bewind;de Colorados
guay tussen delanden van Latijns-Ame- en de Blancos,de çroden'en de fwitten',
rika œ n heeleigen plaats in.Onder de detweepartijendiemeerdan een =uw
Spaanse heerschappll vormde het niet l
ang hetmonopoliehaddenvan destdjd
m eerdan œ n provincievan hetvice-ko- om de stembus,Zen Zch R nsklaps geninkrijk LaPlata en ietsvan een provin- confronteerd met nieuwe me edingers.
ciaalkarakterheefthetaltijd behouden. M etname de Prente Amplio,hetebrede
De Generaaldie erde laatsteSpanjaar- front' waarin Zch allerlei kleine sodaden verdreef noemde Zch geen Presi- listische splinterpartijen en een aantal
dent en vestigde Zch niet in een paleis. overlopers uit de twee grote,oude par-

Hij noemde zich xprotector' van het tijen rondom xn krachtig sodaalprovolk, woonde in œn tent, hurkte daar
op een ossehuid,atvleo van hetspiten
dronk bieruitœ n koehoorn.De enigen
die op stoelen a ten aan R n tafel,waren

grxm hebben verenigd.Op een meerderheid hoeftditfrontvoorlopig nog niette
rekenen om datde Coloradosen deBlan-

vœ l democratischer geregeerd dan de

Am erika ook geldt: de meate van hun

cos alvan oudsher stevk in heta del
zijn secretari- n,dieZjn dictaten opna- Ztten. Voor hen geldt wat voor vele
men. Het land werd aanvankel
ijk niet Republikeinen en Dc ocraten in Noordandere landen van Latijns-Ameriu , aanhangea worden a1: Colorado of
m aar het maakt
ehwe
1le
rknsond
t me
es0#- Bl= co geboren.
be
oor
ij
e-t dij
bouw van een
onl W at de Regeri
ng K hter bea rgd msxkt
aldusx n goed fundionerende democra- ishet feit dat ditFronttw* uiterst go
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vaarlijkebondgenoten heeftgekregen.
Aan de ene kant de Tupa aros,de gewam nde verzetsbeweging, die ondanks
alle pogingen van de Regehng om hu r
te onderdm kken nog steeds haar geweldgeba ik *ca1eert.M en kan deze beweging we1m etx n m inachtend handgebaar afdoen a1s œ n actie van x n aantal
misdadigers, wier optreden niets te maken hœftm etm litiek doch allesmethet
gewone s% frxht,doch daar komtmen
niet veelverderm ee.Het optrH en van
de Tu- aros vo= teen doorlom nd en
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stilzwijgend hetoptreden van de Tupam arosgoedkeuren - dan leggen de ker-

kelijkeoverheden hun g*n strobr-.
d in
de weg.Zijkeuren deterreurdaden van
deTupamarosnietopenlijk goe,maar
keren Zchwé1om nlijktegen hetmilitair
bewind.Zij betreuren wel het geweld,
maarlatennooitnategelijk methetuitspreken van bekommem is daarover op
te merken, dat de Regering het ernu r

maakt.Zijlakn Zchook nietterugdringen tot het terrein van de loutere Zel-

D rg. Zij moedigen integendeel iedere
ste-dm klemmenderbewijsvoor de aan- actieve bem oeienis van de K erk met de

wezgheid val toenem ende sociale span- sociale problemen van hetland aan.
ningen in ditvroegerzo rustige land van Alles sa en drie bondgenoten die het
u tijns-Amerika.Zelfsdâârisdesociale tegen de Regering opnemen.Niet perse
spanning niet m eer te onderdrukken.
voor hetgeweld - maarvooreen terugBelu grl
lker nog is volgens een corr> - keer tot de welvaartsstaat, die Uruguay
m ndent vu de Neue Zûrcher Zeitung in de eerste helftvan deze eeuw zo mooi
het feit dat de Regering zich, behalve op weg was te worden.
he
Zjt
nv
ne
n=
nbutg
vav
noodre
alFr
inendt
eevAmp
akver
li
eonig
me
int HansHe= ans

gen én hetvera tvu de Tupam arosook
nog hetvea tvan de Kerk op de hals
heeftgehaald.
Een nieuwe
Nu is de verhouding tussen K erk en ondeq rondsepers
Stu tin Uruguay all= g koel.De Staat
vertrouwt de Kerk niet en nu de Rege- Is de periodieke pers a1s communicatiering m et die toenem ende spanningen in meilxm geoemd te verdwijnen omdat
de knoop zit,hxftZjvan ditwantrou- nieuwe massa-media a1s radio en televiwen al enkele malen onverholen laten sie haar dreigen te verdringen?

blijken.Zijb- huldigde deKerk ervan Te oordelennaardejlmmerklachten die
in bnnr toebehorende dmkkerijen sub- regelmatig uitde kring van de dagbladversief materiaalte hebben vervaardigd; persopstijgen,zou men datwelzeggen.
zijarresteerdeeen photerdiezbch sterk Zowelde stijgende produktiekosten a1s
voor de sociale beweging inzette, loch

de moordende concurrentie op de reda-

Zjmoot hem naderhlnd weer vrijla- memarkt hebben sedert de oorlog al
ten!Zjde-d huisa ekingen in kerken en heel wat kranten en tijdschriften het1ekloostersin dehoop daarterroristen ver- ven gekostofverkreupeld.En aan ongeborgen tevinden,doch tevergeefs.Zijis luksprofeten, die de drukpers helem ââl
er Zch maar al te zeer van bewust dat zi
en verdwijnen,geen gebrek.
Zjin deKerk een uiterstgevaarlijkete- Toch vraagtm en zich afof ditpessimis-

genstu der heeft gevonden.Anders dan m e welhelemaalgerechtvaardigd is.On-

in vele andere landen van Latijns-Ame- getwijfeld wordt het uitgeven van een
rika is de Kerk van Uruguay namelijk dagblad en een groot weekblad steeds
nietslœhts aan de basis,maar ook aan duurder en daardoor steeds moeilijker.
de top progressief. Het sterkst in de
Dat houdt echter slechts ten dele verhoofdstad.Uruguay kent dan ook geen bandmethetfeitdatZjtechnisch op de
t
rebellerendepri>ters';gœn priestersdie drukpersZjn Mngewezen.Zi
jmoeten in
in verzetkom en tegen de passiviteitvan œnminimaaltijdsb>tek oplagen van et-

hun kerkeli
jke overheden. Gaat hun telijke honderdduizenden - of toch
sympthie uit naar de m litieke rebellen minstens vele tienduizenden - vervaar- en ongetwijfeld Zjn er ettelijke die digen en moeten daartoe geb- ik maken
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van een bijander kostbare tœhnische ôôk tot ver over de duizend - s- lde
apparam ur, de rotatiepers, die alleen namurlijk ook hetelementvan deonzemaarbijzulke grote oplagen rendabel kerheid,hetgevaar om doorde Duitsers
kan worden gemaakt. De rotatiepers gesnapt te worden,een rol.Stellig ech-

echterisdedmkyersniet.Menkanmet ter weeopiegelden Zjook een grote di-

een ved œnvoudlger en goedkoper ap- versiteitvan meningen in hetNederlandparamur ook drukwerken vervaardigen, se volk,dat via zi
jn dagbladen slechts
die bijeen kleine oplaag rendabelZjn. gvmnsureerde en uniforme mededelinBoeken bijvoorbcld verschijnen maar gen en opinia te slikken kreeg.
zelden in oplagen van meer dan enkele

duianden en toch zijn zijrendabelanderszouden ernietiederjaarduianden
nieuwe venchijnen.

In D'n tijd leven wijnu wéér.De meningen polariseren zich niet allœn; zij
versnipperen ook.Vooralonderde jon-

Ditgeldt ook voor periodieken.
M en ervaartdatnietD sterk in tijdperken waarin de publieke opinie een zekere mate van consensus vertoont.Binnen

elkaar =ns Zjn:Zjverfoeien de grote
pers en de mnxqamedia.Zijwillen niets

geren, die het maar op één punt m et

meer weten van het sensationalisme der
verslaggeversen van hetin-en-uitpraten
dieconsensusbestaan dan natuurlijkwel der commentatoren. M aar dat is dan
verschillen van mening, mlnr die ver- ook het einde van hun consensus.Hun
schillende m eningen worden toch door
lel
nlin!
m is
feie
te
bejlanvgal
st
indeloos gevarieerd.
voldoende grote groepen van mensen Zi
uiteen in allerlei
gH eeld om hun weerslag te vinden in
dagbladen en grote weekbladen. Raakt groepjes,die allemaalietsanderswillen.
menleven of nietsamenleven.Popmumen echterverzeild in en tijdperk van Sa
ziek, drugs, gaprekken over onderwerve- arring der geoten, een tijdperk pen die zich voor contestatie lenen,conwaarin iedereen D ekende isnaarhet'wa- templatie, zuivere lucht, seks en ga zo
reen waarin deyubljeke.opnie,dipu- mu rdoor.
blieke belangstellmg zich opsplitst in In dit milieu nu
krijgt de drukpea a1s
groepen en groepja,veelte klein voor medium van communi
catie eensklaps
œ n dagblad of e n grootweekblad,dan weer een h= 1andere waa
rde.
komen derotatiepersen in moeilijkheden Uitœ n artikelvan Jean-cl
aude Dietsch
en de kleine,goedkopere mrsjesen an- in de Etudes blijkt,datzich
momenteel
dere, nôg goedkopere vermenigvuldiin Frankrijk eencompletetondergrondse
gingsmachino in beweging.
pers' heeft ontwikkeld,die helemaal op

Daar Zjn voorbeelden van. V6ôr het dejongeren isgericht.Dietsch heeftniet
uitbreken van de Franse Revolutie minder d%n honderdverschillendeblaad-

nlocht eri: Frankhjk nzaar één krant jesopgespoord,dietotdezeondergrondverxhijnen,die meer de opinie van de se pers behoren en die tesamen een opkoning en Zjn ministers weersqiegelde laag hebben van nietminderdan 5* .000
dan die van hetpubliek.Nauwelllkswas exemplaren. Een gemiddelde dus van
de revolutie uitgebroken of het ene 5œ 0 exemplaren.Véélte weinig voorde
krantje na het andere verscheen.Ieder rotatiepers,maar voldoende voor kleinegroepje, iedere leider had zijn eigen re persen, stencil-apparaten, enz.. Die

blaadje.In deenkelejaren van de revo- blaadjesappelleren,blijkensdeingezonlutie verschenen er meer dan duiand den stukken en de advertenties die zij

verschillende.Somsmaarin enkelenum- bevatten, inderdaad allem aal aan héél
mers,waM eer zij een tijdelijke bevlie- bepaald geïnteresseerde groepen. Zij
ging van de publieke opinie weergaven, hebben echter enkele dingen met elkaar

maarsomsook enkele jaren lang regel- gemeen.Zijwijken in de eerste plaats
matig.In dejaren van de bezetting heb- duidelijk af van de klassieke opmaak
ben wij in Nederland hetzelfde gezien van krantenen tijdschriften.Allesloogt
m et de ondergrondse pers.In de veel- in die opm aak door elkaar,zoals arbelheidvanblaadjesdieindievierjaaruit- ders in een fabriek door elkaar lopen.
kwam en - een cataloog daarvan komt Zijhebben vervolgensallemaaleen nau-
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we band m et hun lezers in dier Voege nele processen of fabriekssluitingen be-

datZjhun lezersvoortdurend aanmoedigen om méé te schrijven.Iedere lezer
kan correspondentZjn.Kan deredactie
op dehoogtehouden metwaterin Zjn
eigen onmiddellijke omgeving gebeurt.

handelen zijniet;we1volgen Zjop de
voethet onrechtdatin de kleine rœ hts-

maltjes geschiedten de intriges binnen
debedrijven.Een heelnieuw soortactu-

aliteit dus.
Nauw daarmee samen hangt een duide- W at uit dit alles zal groeien, daar valt
lijke afwijzing van het sensationele nog geen Znnig woord over te zeggen.
nieuws.Een eigen opvatting dus van wat Een ni
euwe joumalistiek,afbuigend van
actueelisen watniet.Bloe ige drsma's, de hardeli
jn derlaatste jaren?
die de voorpagina'
s van de kranten ha- Isdedrukjersalsproducent
evanperiolen, interesseren hen niet; zij richten dieke publlkaties teruggekeerd naar de
hun aandacht veel m eer op de kleine catacomben van haar bestaan? En hoe
drama's, die zich iedere dag afspelen za1Zjdaanitaanhetdaglichttreden?
voor de Ogen van hun lezers. Sensatio- HansHermans
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Boekbespreking

Binnengekomen boeken,aan hetbegin vJa iedere

rubriek yermeld,worden besproken naarmogel#kheid

ledige mededine g waarin dk monopolit
SOCIALE WETENSCHAPPEN

elementontbreekt,vanuitditoogpuntminstens zo gunstig is.Slechts a1s het zo zou

ziln datdemonopolistzi
jn uitvindingbeter

ou kunnen beschermen dan de uitvinder in
Avortement etreiped de la We humaine. z
Colloque du Centre catholique des méde- het geval van volkomen concurrentie zou

cinsfrançai
s.- Seuil,Paris,1972,248pp.. kunnen,zou de prikkelbiJmonopolie inFituerald,Stephen - Chîna and theOver- derdaad groterkunnen ziln.
zecz Chinese. - Cambridge University Een van debelangrijkstevragen in deeconomieis:opwelkewi
jzeen opwelkeplaats
Press,London,1972,268 pp.,f5,90.
Grant,Nigel- Onderwnsen opvoeding in en op welk moment kunnen produktiefacRusland.- (Au1a), Spectrum, Utrecht / toren demeestvruchtbare bijdrage leveren
Antwerpen, 1972, 206 pp., /6,50,BF.106. tot het produktieve proces. Voor de ecoPeper, Bram - Vorming van welzvnsbe- noom isditeenvandebelangrijkstepunten
leid. - Boom, M eppel / Denis, Borgerhout,1972,384 pp-,BF.295.
Perroux, François - M asse et classe.Casterman,Tournai,1972,148 pp.,BF.90.
Traas,M .- M aatschappelnk werk fa deze

v
an het nallocatieprobleem',datook jeldt
ten aanzien van de hier aan de orde zpnde

research. De optimale allocatie kan onder
meer worden doorknlistdoor onzekerheid.
D at wi1zeggen dat de uitkom sten van een
f#d.- Callenbach,Nijkerk /Denis,Bor- proces niet kunnen worden voorspeld aan
de hand van de kosten die ervoor worden
gerhout,1972,154 pp.,BF.175.
jkin een
Wiinburg,Ellen - Vandaag g morgen :fJ- gemaakt.Nukanmen zichnatuurli
teren.- (Anthos) In den Toren, Baarm aantal gevallen tegen onzekere uitkomsten
verzekeren. D an kom t echter wat Arrow
1972, 144 pp.,/8,50,BF.160.
jZwart,C.1.- Gerîchtveranderen van or- noemt de fmorele factor'om de hoek ki
ganisaties.- Lemniscaat,Rotterdam /De- ken.Brandverzekering leidtsoms totroekenis,Borgerhout,1972,369 pp.,BF.435.
loosheid met vuur bi
j de verzekerde (en

soms zelfs tot brandstichting).Zo zou een

D.M .Lambertson.Ed.

Economicso!Injormation Jnd
Knowledge
eenguin M odern Economics Readings),

research-verzekering in die zin datmen zou

worden schadeloosgesteld bijuitbWvenvan
succes.we1eens funestkunnen zijn voor de

spuerzin.In ieder gevalleidtook het on-

mogelijkzi
jn van hetzich verzekerep.telen

Penguin Books,Harmondsworth,1971,384 risico's tot hetniet willen nemen van rlsico's en ook dat belemmert de optimale
pp.,60 p.
Een bundel van 18 artikelen die een zeer allocatie.Ditmoet in versterkte mafe wor-

belangrijkeproblematiekbestrijkt.Terillu- den jevreesd a1seen eenmaalgedane ontstratieeenkorteschetsvandebijdragevan dekkmg niet afdoende kan worden beK.J.Arrow,dievooreen grootdeelis!e- schermd.lndepraktijkblijktzuiverwetenwijdaandeeconomievanderesearch.Zljn schappelijk onderzoek extra moeilijk te beopvattingen gaan enigszinsin tegen de veel schermen en wordt daardoor extra beknot.

voorkomendeoyiniedathetmonopolie be- Als anderzijds de bescherming we1slaagt,
vorderlijk zou zljn voor degroeiinzoverre wordt de ge ane ontdekking, vanuit het
dat de m onopoliewinst prikkel is tot het grote geheelbezien,weer te weinig toegedoen van uitvindingen en daarook de ruim - past.
te voor schept.Arrow betoogtdatde vol- DedoorArrow aangevoerdebezwaren zijn
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voor een deelinherentaan hetsysteem van

vri
je ondernemingsgewijze produktie en hij
wildaarom een groterdeelvan deresearch
in overheidshanden.De vruchten van ont-

GEDRAGSWETENSCHAPPEN

dekkingen zouden dan vrilter beschikking Beugen,M .van,e.a.- Wat#r#/t oj bezielt ons? - Boom,Meppel/ Denis,Borparticuliereresearchmoetenstimuleren,bij- gerhout,1972,146 pp.,BF.150.
voorbeeld door de onzekerheid te vermin- Bott, Gerhard - Opvoeding totongehoord. - (Anthos) In den Toren,
deren.Hijdoeteenaantalwaardevollesug- zaamhei
gesties in dierichting.Hijvoeltveelvoor Baarn,1972,128 pp.,/8,50.
moeten staan.Voorts zou de overheid de

het systeem van fcost-plus contracts'zoals Cammaer, H., e-a. - Televisiejeugd? de Amerikaanse militaire autoriteiten die De Nederlandsche Boekhandel,Antwerpen,
plegen af te sluiten met de industrie. Er 1972,86 PP.,BF.95.
wordtdaarbijeen volledigevergoeding van D espinette, Janine - Enjants d'auiourd'de kosten gegeven,verhoogd met een te- hui, livres d'
aujourd'hui. - Casterman,
voren bepaalde winstsom.Hetrisico datde Tournai,1972, 200 pp.,BF.90.
kosten hoog uitvallen is nu door de indu- Fris,T.- Gelegenheidsagressie.- Boom,
strie afgewenteld op de opdrachtgever.An- M eppel/Denis,Borgerhout,1972,122 pp-,
derzijds za1de industrie zich we1wachten BF.150.

inefficiënttewerken,wantdanverspelenzij Jc//J,Aniela- Jung overde zin vcn lenatuurlijk dekansop volgendeopdrachten. ven. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis,

Ditsysteem zou ook geschiktkunnen wor- Borgerhout,1972,168 pp-,BF.205.
den gemaakt voor specifieke research-op- Lejeune, Claude - Pédagogie de l'
êducadrachten buiten demilitaire sector.Als Ar- tion sexuelle.- Casterman,Tournai,1972,
row overheidssteun aan particuliere re- 124 pp.,BF.90.
j nietuit- M aslow,Abraham H.- M otivatie en persearchprojecten bepleit,denkthi
sluitend aan het bedrijfsleven,Mjzietook soonlikheid.- (M enselijkemogelijkheden),
we1 iets in het ter beschikking stellen van Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 463 pp.,
apparatuur etc. aan individuele onderzoe- j27,50.
kers.Een bundelvo1rijke jedachten,die M orali-D anios, André - Evolution des
a1sgevolg van hetbetrekkeli
lk hoge niveau moeurs sexuelles.- Casterman, Tournai,
helaas niet voor een ruim lezerspubliek 1972,172 pp.,BF.90.
ontsloten kunnen worden.
Sauvy,Jean en Simonne - L'
enlant tlla
J.J.M eltzer
découverte de l'espace. - Casterman,
Tournai,1972, 132 pp.,BF.90.
Siroka,R. <. red.- Sensitivity training.
(M enseli
jke mogelijkheden) Lemniscaat,
Abraham M oles

Psychologie du Kitsch
M am e,Tours,1971,247 pp-,geïll-,
FF.45,- .
A.M oles probeerty-çkitsch', dat onvatbare
begrip - of fgevoel'? - op een verant-

Rotterdam, 1972,266 pp., /18,50.

Tom kins,Calvin - Living wellis the best
revenge.- André Deutsch,London,1972,
148 pp.,E 2,50.
Zeeuw, G.van der - Helderziendheid in

woorde en wetenschappeli
jke manier te be- ruimte en /##. N. Kluwer, Deventer,
naderen.M aar zijn poging tot classificatie 1972,229 pp.,/17,50.
en fstructuralisatie'isniethelem aalovertui-

gend.Telkens weer zijn er elementen waar D ickdeBie en CeesLouwerse

Mo
lesleen greep opkri
jgt.Wieechterzijn Projektonderwns
methodlek kan vertalen,het wetenschappe-

W olters-Noordhoff,Groningen,1972,

lijke kan omzetten in een soort losse es- 169 pp.,j18,50.
sayïstiek over de randgebieden van het Op basisvan een vierjarige ervaring in het
leven en de kunst die vallen in de kitsch, projektonderwi
js aan de sociale Academie
vindthier merkwaardige en treffende noti- De Horst te Driebergen geven beide au-

ties.Jekrijgtdeindruk datdepseudo-ernst
van de S.zijn kwaad geweten moetvrijspreken. W aarom niet gewoon schrijven
over het genot(ofongenot) datmen aan
kitsch kan beleven? Zonderdie intellectuele
remm ingen en alibi's? Veel illustraties,
maar een fmislukte' kitscherige lay-out,
doen veelom dtze studie tehelpen situeren.
EricDeKuyper

teurseen beschri
jving van de praktijk van
het projektonderwijs en een samenvattend
overzichtvan de mogelilkheden en onmogelijkheden van deze nieuwe manier van
onderwezen worden.ln hetgeloof dat het

projektonderwi
jseen grote toekomstheeft,
en vanuitdemening datvan hieruitvraag-

tekensgeplaatstkunnen worden bijhettraditionele onderwils, zijn ziJertoe gekomen
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hun beiderervaring aan een groter publiek wereld en overb.v.Zuid-ltaliaans(bijlgevan docenten en studenten aan te bieden. loof. Daaraan worden dan - ook in de
Drieinteressanteen uitvoerig geanalyseerde discussie - beschouwingen vastgeknoopt.

projektgroepen worden gewogen op hetal M e lmanns bi
jdrage geeft m-i. het beste
ofniet slagen.Daarnaastrangschikken zij overzicht, ook theoretisch CErgriffenheit
helder en overzichteli
jk hun geheel van und Besessenheit a1s Kulturanthropologiherkenbare en bruikbare ervaringen, d1e schesProblem').
kunnen helpen biJ het succesvol opzetten Begrippen als ekstasis,enthoesiasme, trance,bezetenheid, inspiratie en het moeilijk
en uitvoeren van hetprojektonderwps.
W at kortere hoofdstukken met achter- vertaalbare meer neutraal bedoelde <Ergrondinformatie over de korte geschiedeis griffenheit' passeren de revue.Verwarring
van hetprojektonderwijs,een uiteenzetting ontstaat in de discussie over het begrip

van de grondWnen van deze leerstrategie fechtheid'.De psychiater Wulff denkt(p.
alsmede de mogelijkheden en grenzen van 112),datMihlmann (p.72)Techt-parapsyhet projektonderwijs besluiten dit boekje. chologisch' bedoelt. Van de discussianten
Leerzaam voor wie zich begint te interes- neigen Feuerstein en Benz tot het geloof
seren voorditsoortonderwijs,herkenbaar in specifieke werking van transcendentale

voorwie metditsoortonderwijsreedsbe- machten.Opvallend is,datin alleculturen
kend is, te gretig debatterend met de an- een duidelijk onderscheid wordt gemaakt
dere partij:het huidige onderwijs en de onder de diverse uitzondetingstoestanden
traditionele onderwijsvormen.
tussen die bi
j normalen en gestoorden.
Teveelvoorstanderzijn geeftweinig mede- W ulff tracht verband te leggen tussen het
standers,hetgeen projektonderejsnietten gevoel overweldigd te worden en het belegoede komt.
G.W ilkens

Gerard C.de#=,

ven van de ziel a1s privé eigendom a1s kapitalistische trek. Men analyseert weinig
met sociologische principes zoals mislukte
acculturatie. Para-psychologische vragen

Andere Tnden,Andere Zeden

komen slechts op enkele bladzijden,zoals
Jeugdgedrag enJeugdcultuurna1945 op bladzi
jde 142 aan deorde.Demoderne
Ambo, Utrecht, 1971, 68 pp., BF.95.
Detitelen de ondertitelgeven aan waardit
(letterlijk en figuurlijk) dunne boekje het
over heeft.Clichés worden opgerakeld,gemeenplaatsen uit de doeken gedaan,echter

mens wordt cultuur-antropologisch gezien
a1s een extrem e variant en zeker geen

Ein interdisciplinöres G espröch ûber
Transkulturell-anthropologische und
Psychiatrische Fragen

Hetli
jktvooraleen boek voor de geïnte-

maatstafvoornormaliteit(p.76).

De gebmikte literatuur isvooralW esteuropees en speciaal Duits. Van A merikanen
rdt alleen Sapir genoemd. Vele bemeteen beetjete veelernstom a1svlotte wo
Journalistiek te kunnen doorgaan.Voorwie roemdheden ontbreken dus: De 28 deelnemers zijn dan ook geselecteerd op hun
behoefte heeft aan dooddoeners.
kennis van de D uitse taal.D e vakman op
E.DeKuyper
psychiatrisch gebied vindtin ditboek weinig nieuws. D e theoloog en antropoloog
Jlrgzuff,Ed.
wellichteerder.
Ergrijjenheitund Besessenheit
resseerde ontwikkelde leek. Zonder index

blijfthetwe1een beetjezoeken in ditboek.

J.H.vanM eurs
Franke Verlag,Bern /Minchen, 1972,
WalterHollstein
179 pp.,SF.28,- .
Het hier verslagen driedaagse symposion Der Untergrund
werd in 1968 gehouden op initiatief van Luchterhand,Neuwied,1971,186 pp.,
het Komitee fiir wissenschaftliche For- DM .8,80.
schung (pres.J.Zutt)van de W orld Psy- Deze introductie tot de zgn.funderground'
chiatric Assodation en een Stichting <Fur steunt op secundaire bronnen zoals krananthropogenetische Forschung'. Het is ten en andere media-getuigenissen. Juist
moeilijk om 'immanente'zekerheid te kri
j- omdat de auteur het fenomeen van op afgen over de discipline van de twaalf au- stand en van buitenuit,en a1s hetware geteurs. Zutt is antropologisch psychiater, filterd door de media,beschouwt,krijgt de
M iihlm nnn antropoloog, W . M . Pfeiffer

lezer vaak de indruk dat het verschllnsel

jkheid heeft.Er
waarschijnlijk psycholoog.Een aantalinlei- geen orglnische noodzakeli
dingen zijn casuïstisch - descriptief-antro- zijn gelukkl
-g anderewerken die hettegenpologisch. Enige gaan over schsmanisme

deelweten te demonstreren.

op verschillende plaatsen en tijden in de EricDeKuyper
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De psychologische implicaties van de in
kortbestek ontwikkelde theorie vermag ik
niet te beoordelen,maar we1 wil ik enige

vragen stellen bijhetzo boeiende betoog.

Dukes,P.- Amerîka Rusland. Vergelii- Isde chocvan Hiroshimawe1universeelgekea#e Geschiedenis.- (Au1a) Spectrum, noeg geweest om alle mensen in hun oude
Utrecht/Antwerpen, 1972, 151 pp., /9,50. zekerheden aan tetasten? Heeftdienogeen
Habsburg, Otto - Damals begann unsere

uitwerking op demensen dievandaag gebo-

Zukunjt. - Verlag Herold, Wien /M iin- ren worden;leert men niet leven met een
chen,1971,228 pp-,öS.98,- .
dreigingdiealnietzo verschrikkelijk meer
Hellwing, Isak A. - Der konjessionelle is?
Antisem itism usim 19 Jahrhundert.- Ver- Belangrijker nog: kan men hetpsycho-his1ag Herder, W ien/Freiburg/Basel, 1972,
311 pp-,DM .27,
- ,öS.168,- .
M önch, W alter - Frankreichs Kultur.De Gruyter,Berlin,1972,842 pp.,DM .96.
Stuker,Jûrg - Diegrosse Parade.- W alter Verlag,Olten,1971,544 pp.,SF.36,- .
Vercauteren, F. - Europa, geschiedenis
en cultuur. - Heideland, Hasselt, 1972,
238 pp.,BF.795.

RobertJJyLijton
G renzen
Ambo,Bilthoven,1971,101pp.,/8,90.

Lifton,een psychiater die de verwarring en

t
orismejebruiken a1sparadijmaom degeschiedenls te benaderen? Ziln er gebeurtenissen die door allen vri
jwelgelijk ervaren

worden en hetcollectief van de mensen a1s

collectiefbeïnvloeden;en zoja,hoedefinieert men zo'n collectief? En kan men op

dezewijzeook vroegere gebeurtenissen een

plaats geven,zoalsbv.de Franse revolutie.

Bli
jktdaarjuistniethoegedifferentieerden

intricaat het historisch gebeuren is? Een
Culturele Revolutieiseen veelmassalergebeuren - en alle gebeurtenissen in de wereld spelen zich nu afvoor hetforum van

alle mensen - maar dwingt ons juist dat
niettoch te zoeken naardifferentiaties,nu-

vervreemdingvan demensin dezetijd be- ances,geledingen?
studeerten naar wegen zoektdie toekomst
bieden,houdtzichbezigmetf
gsycho-histo- Is hetmogelijk te spreken van <de Japan-

rie':de uitwerking van historlsche gebeur- ners, de Chinezen, de studenten'en moet
men nietveeleerzeggen:<erzi
jn Japanners
tenissen op het fzelf'van de mens.
e,erzijn Chinezen die,erzijn studenten
Hoezeerdegemeenschappelijkbeleefdege- di
Het psycho-historisme kan helpen het
schiedeniszi
jnuitwerkingheeftop demens, die'.ag
van bepaalde groepen beter te beprobeerthijaan tetonen aan de hand van gedr
s
c
h
r
i
j
v
e
n
(over verklaren wi1 ik nog niet
de gebeurtenis van Hiroshima in 1945.Om spreken);ma
ar een universeel gedrag? Kan
de termen van Romein te gebruiken: daar men daar ûbe
rhaupt we1 over spreken?
heeft een omslag plaats.De oude grenzen M arcelChappi
n
tussen leven en dood die alaan hetverva-

!en waren vielen erweg.Hetoude geloof D ouglasJohnson
m de onsterfelijkheid - waarop het zich
ook fundeerde:op de fnatuur',hetbiologi- X Concise Si
lf/ry ojFrance
sche voortbestaan in een nageslacht,theo-

Thames & H udson,Londen /D enis,Bor-

logisch, de menselijke arbeid of de trans- gerhout,1971,191 pp.,213 i11.,BF.350.
cendentie van de psychische ervaring - is

Beknopte gescMedenissen,zou men denken,

aangetast,maar de mens bli
jfttoch zoeken hebben enkel betekenis voor beschavingen
naar onsterfeli
jkheid.
waarmee we minder vertrouwd zijn.M aar
Ditzoeken naarnieuwe onsterfelijkheid ziet wanneer ze geschreven worden,zoals prof.
schr.a1s diepste verklaring en achtergrond Johnson dat doet voor Frankri
jk, vanuit
voor een aantal bewegingen in de jongste een behoefte om een complexe geschiedenis
gescMedenis.Ook hierwordtweereen con- tothaarhoofdlijnen en haaressentieelkacreet voorbeeld genomen: de Chinese cul-

rakter terug te brengen, ervaart men dat

turele revolutie,waarin geyoogd wordtde juistdit'beknopte'inzichthetdoelisvan

elke geschiedschri
jving.Het feitdat deze
onsterfeli
lkheid tevinden.Datzoueenver- geschiedenis van Frankrijk door een Brit
revolutie eeuwig te laten ziln en daarin zelf

klaring geven voor hetfanatisme en de of- geschreven wordt, geefthaar eigen smaak,
ferbereidheid van zoveelChinezen.
bijvoorbeeld a1s de auteur opmerkt dat
Hoe dan ook, de mens van de toekomst, Frankrijk zich steedsbewustisgeweestals
die zoekt naar zijn identiteit,za1er tevre- een natie dieeen ro1op wereldvlak te ver-

den meemoeten zijn een Proteïsche? mens vullen had. Het boek is voortreffelijk getezullen zijn- in wisselingen en verande- illustreerd.
ringen te moeten leven.

S.Heester
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POLITIEK

keningen gegeven.

C.J.Boschheurne

Hermann W eberen FredOldenburg
Biegel, Dr.L. C.- M inderheden in het 25 Jchre SED.Chronik einer Partei
M idden-oosten.- Van Loghum Slaterus, Verlag W issenschaft und Politik,Köln,

Deventer,1972,344 pp.,/ 32,50.
1971,204 py..
Brûckner, Peter u. Aljred Krovoza - W
eber schnlftop het einde van zijn beStaatsleinde. - m otbuch) W agenbach, scho
uwingen over de SED:<De SED is25
Berlin,1972,116 pp.,DM.4,50.

aarnahaaroqrichtingnietlangerdeStaRuys, M anu - De Vlamingen. - Lan- j
linistische Partlj waarvoor men ze nog
noo,Tielt,1972,216 pp.,BF.158.
oudtin deBondsreyubliek.Tochiszeook
Smith, <. G. - L'Amérique noire. - h
nog niet de socialistlsche en democratische
Casterman,Tournai,1972,152 pp.,BF.90. partilvoordealitsearbeiderswaarvoorze
zich zelf houdtl'. De SED is de grootste
KarlM crx
politiekepartijvan detweeDuitslandenen
Loon Pr#:en W inst
haar monopoliepositie in de DDR werd in
Pegasus,Amsterdam, 1971,86 pp.,/3,65. de grondwetbekrachtigd.Beide auteursgeFriedrich Engels
ven Mer een interessant overzicht van de
De beginselen v= hetCommunisme betekenis en de evolutie van deze eenheidsPegasus,Amqterdam,1971,123 pp.,/4,50.
< .1.Lenin

D e Aprilstellingen
Pegasus,Amsterdsm,1971,109pp.,/4,50.
GeorgiDimitrol

partij.

In een eerste deelbehandelt H.W eber de
ideologische evolutie.Deze werd gedragen
dooréén enkelepersoon,W .Ulbricht.Vandaar dateen nieuwe koersalleen uitgestippeld kan worden door een nieuw team van
politieke leiders. Of dit nu het geval zal

Eenheidtegen hetJrcfJ'-e
Pelasus,Amsterdam,1972,120pp.,/4,50. zijn na de vervanging van Ulbricht door
Emge delen uiteen serie die de werken van Honnecker is een andere vraag,waarop de
de jrote voorgangersvan hetMarxisme- auteur nietingaat.ln een tweede deelgeeft
Lenmisme voor een breder publiek toegan-

keli
jkwi1maken.Erstaatwatmeerin dan F. Oldenburg een chronologisch overzicht
jbehandelt
detitelsdoenvermoeden.In hetdeeltlevan van deevolutievandeSED.Hi
ietalleendezuiverepartijaangelegenheden,
M arx is ook een briefwisseling met Engels n
opgenomen.In het deeltje van Engels zi
jn m aar geeft ook een breed overzichtvan de
een drietal stukken van deze schri
jver en interne en de algemeen D uitse problem en
een stuk van M arx opgenomen, naastbi
j- waarmee de SED in die jaren had af te
voorbeeld ook nog hetstatuutvan de bond

van communisten. De Aprilstellingen zelt

rekenen. Deze chronologie begint op het
ogenblik dat de KPD en de SPD samen-

molten(21-22april1946)eneindigtinhet
die tussen Aprilen Oktober 1917 de richt- s
li
jnenvormden voordepartijinRuslanden begin van 1971.Ongelukkig kon de auteur

v
oorhen die daarmee syypatiseerden,ne- zijn werk nietdoortrekken totop hetogenmen maar enkele bladzpden in van het blik dat Ulbrichtzijn machtafstond aan
deeltjemetdie titel.Een latere,in septem- Honnecker. '

A.VanPeteghem

ber 1917 verschenen uitwerking,neemthet

grootstedeelvan ditdeeltjein.In hetlaat- ElisabethBarker
stedeeltjeisook nogeen briefaan deNe- Britain fn a divided Europe 1945derlandse arbeiders uit april 1934 opgeno- 1970
m en.

Weidenfeld& Nicolson,V ndon,1971,

De vertalingen zijn collectieve vertalingen 316 pp.,f 3,50.
uit oorspronkelijk bij Dietzverlag in de Engelands instelling tegçnover Europa
DDR verschenen uitgaven.Hetresultaat is heeftin de loop der jaren een uitermate
een Zeer goed

leesbaar Nederlands.Duide- interessAnte ontwikkeling doorgemaakt.

lijkishetdebedoeling van deze uitgavete- Tot en met de Nayoleontische oorlogen
gem oet te komen aan hetbezwaar dat aan speeldeEngel
and altild een vrijactievero1

veel communistische uitgaven kleeft, en i
n deEuropese poiitiek.Samenmetdrie
waarvan Sartre zelfs van mening was dat andere Europese machten versloeg het in
daardoor de greep op de massa gem ist 1815 do Corsicaan en teneinde de vrede in
wordt(interview doorGerassi1971),n.1.het Europa te waarborgen sloot het toen met
zware en onvolgbarç jargon. Men heeft die drie anderen een verbond voor twintig
vreemde woorden-tolken aan de uitgave jaren.De omstandigheden na de Napoletoegevotgd en een vrijgrootaantalduide- ontische oorlogen waren echter van dien

aard dat het zich in feite weinig van dat
bondgenootschap aantrok. De zee en de
wereldhandel openden zich voor Engelu d;
de blik van Engeland richttezich dienover-

schri
jft.Boeiend vooralin het hoofdstuk
waarin zijde lijdensweg beschrijftdieEngelands toetreding totde EEG moestgaan.
Hetzou te vervoeren om ditprocesin de-

eenkomstipnaaranderewerelddelen,waar- tailsdebeschrijven,maarvoorhetverwerin het zijn machtig imperium opbouwde. ven van een goed inzichtin de dri
jfveren

Tegen het einde vu de negentiende eeuw van de Britse politiek tegenover Buropa en
echter werd het door de opkomst van het demoeilijkheden waardezepolitiekmeete
Duitse keàerrijk gedwongen zich wederom kampen had en nög hedt,is diteen voormet Europese aangelegee eden bezig te treffeli
jke studie.
HansHermans
houden.De G rste W ereldoorlog begon a1s
Mar
g
a
r
e
t
e
Bu
b
e
r
Ne
u
ma
nn
een uitvl
œ isel van Europese machtsverhoudingen.Na Versailles probeerde Enge- La révolution m ondiale.L'histoire du

land weer in zijn oude schulp terug te Komintern (1919-1943)racontéepar
kruipen. De schulp van de diplomatie, l'un desesprincipaux témoins

waarmee het hoopte te bereiken dat met
het treffen van voorbereidingen toteen gewapend treffen met hetzelfde Duitsland,
dat onder Hitler brutaler dan onder de
Keizerdekop weer opstak.Een diplomatie
die in de schande van Munchen haar diepste vernedering vond.
Grondgedachte van deze diplomatie was,
datEngeland welmetEuropa meeleefde en

Casterman,Tournai,1971,413pp.,BF.375.
DituithetDuitsvertaalde boek houdthet
midden tussen een autobiografieen een historischemonografieover deKomintern.De

schri
jfster,eerstgehuwd metRafaelBuber,

zoon van de beroemde filosoof Martin Buber,laterpartnervan HeinzNeumann,vertelt aan de hand van een massa documentaire literatuur en uit de eerste hand verook we1bereidwasEuropabijtespringen, kregen gegevenshoe hetcommunisme vaste
vooral wnnneer het door de toestanden in voetkreeg in hetDuitsland van de Weimar

Europa Zjneigen belangen in gevaaracht- Republiek. Lenin, Stalin, Chroesjtsjov!

te,maardathetniettotEuroya zelfbehoorde.Engeland beschouwde zlch a1s een
mog
endheid ayart. Een mogeno eid met
een eigen beleld. Uit die instelllng sproot
ChurcMllsopgetogen stemmlnjin demei-

Tsang kai Chek,Mao Tse Toeng,Ho Ch1
Min,Soekarno Togliatti,Radek,Lominadzé,Nehru,Senghor,W alterUlbricht,HenrietteRo1and-Ho1sten zovele anderen worden er ten tonele gevoerd.Deenen behoren
en junidagen van 1940,die h1Jin een ge- tot het decor,de anderen tot de dragende

sprek met de Koninq verklaarde met te figuren of tegenstanders van de ideolo/e
zeggen:<Nu zijn wijemdelijk helemaala1-

die in West-Europa zowel a1s in China,

léén, Sir. W i
j hebben geen bondgenoot Indië, Zuid-oost-Azië, en Brazilië medem eer Over.

lqietetrnln was dezelfde Churchill toen

werkers van formaat wistte vinden.Com-

munismeverschijntin dezegeschiedenisals
reeds au het omzwaaien. In de ti
jd toen een mengeling van non-conforml'stische
Frankrijk dreigde te vallen,steunde hijim- edelmoedigheid en vervaarlijk machiavellispulsiefhetplan van Jean M onnet,gesteund me.Tegelegenertijd laathetzijntrouwste
door de Gaulle, om van Engeland en medewerkers meedogenloos vallen. Voor
Frankrijk samen één enkelestaattemaken
schr
i
jfs
ternzte,ljlsd
ietth
ans
n
fuvretmet66n kabineten één parlement.De oor- M
in
woo
he
tot
noi
gF
tor
ean
bk
ij
ra
vmol1og zelfbrachtEuropa ook dichterbi
jEn- ginag
en concentratieksmp(Treblinka)geblegeland.Vrijwelalle Europese landen van ven.Heelwat heilige huisjes traptzi
j in
Noorwegen tot Albanië hadden de zetel lkaar.Een vernietigend oordeelheeft
zij
van hun regering naar Londen overge- e
ver de bekende Berljnse publicist Klaus
plaatst. Londen was in feite de hoofdstad o
hnert (pp.262), die toch vaak a1s een
van Europa, waar iedereen iedereen ont- Me
v
a
n
de meestobjectieve berichtgeversover
modte.
het communisme wordt beschouwd. De
Uitdieoorlogsjaren trad Engelandmeteen HamburgerM ûnzenberg en kameraad Heinz
heelandere instelling tegenover Europa te- Neumnnn behoren kennelijk totde helden
voorschjn. Iets van de oude instelling van deze sage.Een hartstochteli
jk relaas
bleef nog we1lang hangen.Het besef van van iemand die zich totin haardie
pste weverantwoordeWc eid metname voor héél zen door het communisme bezield, bedroEuropa, zowel west a1s oost. M aar van

gen en bedreigd weet.G n uitgebreide lite-

naar de gedachte datEngeland totEuropa
bthoort.Het is de groei van die gedachte
die Elisabeth Barker in haar boek be-

maken ditgetuigenistoteen historischemo-

1945 dateerttoch een geleidelijk toegroeien ratuuropgave en een verzorgd zaakregister

nojrafie,die evenwel kritische omzichtigheld vergt.

S.DeSmet
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Combaluzier, Charles - Dieu demain.Ed.du Seuil,Paris, 1972,202 pp..
Dîder, M .
, e.a. - L'évangile selon M atthieu. - Duculot, Gembloux, 1972, 428
PP.,BF.750.
Leeuwen, Dr. Arend Th. van - Kritiek
van hemelen aarde.Kritiek van de hemel.
Van Loghum Slaterus,Deventer, 1972,

tijd van ontstaan,titelsen melodievan de
Psalmen,de auteurts),de soorten Psalmen
die er zi
jn en tenslotte plaatst Mj enkele
kanttekeningenbijzijneigen vertaling.Vertalen vanuithetHebreeuws is nieteenvoudig;men heeftte doen meteen Semitische
taaldie in W esters taaleigen moetworden
overgezet.Een vertalen is- ofmen wi1of

niet- altijd we1verraad plegen aan één

van beidetalen.
De vertaling van Van der Ploeg vind ik

stijf.A1svoorbeeldhetbegin van Psalm 1:

fGelukkig de man,
Kertelge,Karl- Gemeînde und Amt im die op de raad derzondaars nietisgegaan,
Neuen Testament.- Kösel-verlag,M iin- die op de weg der booswichten niet heeft
chen,1972,176 pp.,DM .28,- .
jestaan,
Dufjrer, Gûnter - D> Ar&ernis der m de kHn derspotters nietheeft gezeten'.
Menschlichkeit Gottes.- Butzon & Ber- M lereerstdunktmijdatdeuitdrukking<op
cker, Kevelaer, 1971, 162 pp., DM .15,
80. de raad gaan'geen gangbare uitdrukking is.
Ratzinger,Joseph,Sre.- Die Frage nach <verkeren in de raad van'lijktmi
j beter.

216 pp-,/19,50.

Gott. - (Questiones disputatae) Herder, Vervolgensdientmendeverleden tijdop te
FreiburWBasel/W ien, 1972, 175 pp., DM . merken,waarin de vertaler de Psalm laat
16,- .

klinken,hetgeen m-i.een verarming is.1m-

M önnich,#ro/.Dr. C. <.- Fragmenten
(achtergronden :# eea'hedendaatse theologie).- Bosch en Keuning,Baarn,1972,
116 pp.,/7,90,BF.130,
-.
Deissler,21/0- - DieGrundbotschajtdes

mers,dePsalmenzijn gebedendiealtijdge-

Psalmen (tlm H Jl- 44)

een zekere spnnnlng houdt. Ook heeft hij

zegd moeten kunnen worden.Een verleden

ti
jdsuggereertdanietsanders,n1.een soort

verslag van een gebeuren in het verleden.
W anneer we dan de vertaling van Van
Alten Testaments.- Verlag Herder,Frei- Uchelen opslaan,proeven we m.i.een anburg/Br.,1972,165 pp.
, DM .14,80.
dere sfeer.
çGelukkig de man,
die nietgaatin de kring van goddelozen,
en niet staatop de weg van zondaren,
noch zitwaarspotterszitten'.
J.P.M .van derPloe:
Zi
jn vertaling is korter,waardoor de tekst

uitde grondtekst vertaald en
uitgelegd
(Boeken van het Oude Testament),Romen
& Zn,Roermond,1971,272 pp-,/42,50,
bi
jint./39,- .

In boven genoemd werkworden dePsalmen
1 tot 44! vers 22 besproken. Op zich een
abrupt emde,au gezien Psalm 44 in totaal
27 verzen telt.M aarhetwerk komtin een
aantal delen uit: het volgend deel za1 dit
gebrek opheffen.
W anneermen zo kortna elkaartwee commentaren op het Boek der Psalmen door-

de tegenwoordige tld,wat m-i.veel beter
is:hetisdaarmee aldirecteen tekstdie op
e1k moment door een gelovige gezegd kan
worden:hetwordteen gebed van de lezer.

Bi
jV= derPloeg staan de aantekeningen
doordetekstheen,bijVan Uchelen apart
in kleinere letters.Ditallesheefttotgevolg

datde lay-outbi
jeerstgenoemd werk niet
alte aanlokkeWk is:allesismethetzelfde

lettertype gedrukt en daardoor nodigt de
gedruktetekstzélfalnietuittotaandachtig
lezen,de pagina'sworden ereentonig door,
te massief.
ngezien beide auteurs nog drie of vier
leest(N.A.vu Uchelen,Psalmen 1,(Cal- Aa
lenbach,Nijkerk,1971,275pp.),gaatmen delen over de Psalmen zullen doen ver-

onwillekeurig vergelijken.De uitgangspunten van Van Uchelen zijn bekend: 1) elke
psalm is een vnnzelfsprekende eenheid; 2)

schi
jnen,ishetnog veeltevroeg om over
beide werken een definitieve beoordeling te

geven.Zonder de ongetwijfeld jarenlange

onderzoekingen en inspanningen van beide
elkepsalm iseen van zichzelf sprekend ge- gel
rden te kleineren,zie ik de com men
heel.Het is dus begrilpelijk dathi
J in zijn taaee
r van Van Uchelen met een banddikte
boek geen inleiding nodig heeft. Van der
Ploeg, die een geheel andere benadering verscMl a1s winnaar de (voorlopige) finish
voorstaat,gebruiktde Inleiding (pp.9-36) bereiken.
om een aantalfeiten overte brengen,zoals: P.Beentjes
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H erbertHaag

Ajscheid van deduivel
EmmaG ,Brugge,1971,61 pp-,BF.66.
H aag is professor in de oud-testam entische
theologie te Tûbingen. Of de duivel een
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zien,vaak ookeen engeldiehetuitlegt(p.
11).Het dekorvan hetwereldeinde wordt
opgetrokken uitzeerveelcitaten uithet 0.

T.(in de Openbaring van Johannes is ongeveer de helft van de tekst citaat uithet

T.).
soort tegen-engel is, een boze geest, lijkt O.
hem tenslottebijzaak,zelfseen uitgemaakte foverde oorsprong van de apokalyptiek zijn
zaak a1s men weethoe dit personage vlees de onderzoekers nog niet tot een eensluien bloed (kwaad bloed,natuurlijk) kreeg dendeverklaringgekomen'(p.IV).Eensgetcgen vroegertijdse achtergronden van het zindheid za1hierover ook we1nimmerontmysterievan hetkwaad.Belangri
jkerisde staan.Bijalle meningsverschillen - vaak

loodrechttegenoverelkaar- iseréén ptmt
overeenstemming:de apokalyptische 1idedoorGod geschapen entotvrijheid qe- van
roepen mens.Paulus in zi
jn Efesiërbrlef teratuurisafkomstiguiteen crisis-en conschrijft:f
geef deduivelgeen kans'(4,27). flictsituatie.De tijd van ontstaan van de
Volgens Haag wil dit zeggen: laat u niet Openbaring ligt tussen 80 en 100 na Chr..
verontrusten door geloofin deduivel,maar Inderdaad een crisissituatie,namelijk een
vraag naar de oorsprong van hetkwaad in

neem dezondeen genadeernstig(p.42).De tijdvan christenvervolgingen.

beste schildering van de duivel biedt het Over de auteur van hetBoek der OpenbaNieuw Testsmentbij het Laatste Avond- ring is zo goed a1sniets met zekerheid te
maal.Daarwordtgezegd dathetgepersoni- zeggen.Of de apostelJohannesdeschri
jver
fieerde kwaad,de satan (hebreeuws leen- is of niet: we kunnen er weinig over zegwoord datin hetgrieks fdiabolos'luidt,let- gen. <I:)t,hoofdaandacht van Openbaring
terli
jk Tlasteraar',en waarvan het Neder- gaatnietuitnaardegeschiedenis,maarnaar
landse fduivel'stpmt)in Judasis gevaren, hetzichtbaar worden van Gods rechtvaar-

d
ie '
naarbuiten ling'.Delezerdiebegri
jgt digheid in dewereld'(p.XIlI).DaarbijgedatMerbedoeld lsVudasheeftdezondem bruiktde auteureen aantal elementen:het

zijnharteen kansgegeven',za1zonderspi
jt bijbelsgetalder volmaaktheid zeven;die<afscheid van de duivel'nemen.
renbeelden (Beest, Lam, Draak, Paard);
S.DeSmet
strafwerktuigen (Donder, Dood, Oorlog,
Rook, Vuur). Het gaat er de auteur niet
alleen om hetverloop van de strijd tussen
het Lam en het Beest te verslaan, m aar
ook om de lezer OP te roepen toteen beD eOpenbaring vanJohannes
slissend standpunttegenover Lam en Beest.
(HetNieuweTestament),Romen en Zn., IAeze connnqentaar-serie heeft gekozen voor
een bepaalde m anier van com mentaar 1eRoermond, 1971,263 pp.,/32,
50.
In een serie waarin na een schoorvoetend veren op een tekst:zoveelmogeli
jk geleerbegin nu metgrote regelm aatcom mentaren den over hetzelfde probleem hun m ening
verschijnen - onlangs verschenen de He- laten geven en deze m eningen verzam elen.
breëenbriefen de Brieven aan de n essalo- Deze opzeti
s een keuze geweest.Een genicenzen - is ditmaal een comm entaar vaar b1J het schrijven van een dergeli
jk
comme
nt
aar
is dat men graag alle geleerover één v= de moeilijke boeken uit het
N.T.uitgekomen.<W ezijn in deapokalyp- den aan het woord wi1 laten, iets dat de
tiek terechtgekomen,een uiterstgekomph' overzichteli
jkheid nietten goede komt.De
ceerd fenomeen uit de joods-bijbelse we- lezer van het commentaar verdrinkt aldus
reld. Apokalyptiek is een verzamelnaam in een zee van meningen. Het is m .i. de
vooreen grote serie geschriften,verschenen grote kunst om a1s com mentator niet een
tussen ï 200 vöör en 200 né Chr.en die zo grootmogelijk aantalgeleerden aan het
gekenmerkt worden door beschouwingen woord te laten,maar a1scommentatorzélf
over hd einde van de wereld en andere een standpunt, een mening te formuleren
verborgen vootheden'(p.l).Hetboek Da- van waaruit enkele geleerden worden geniëlbehoort tot deze apokalyptische litera- hoord;andersis dekansgrootdatde lezer
tuur.
ten onder gaatin de vloedgolfvan menin?u deze geschrlften worden gekennaerkt gen en hi
jna allcsqelezen tehebben nog

Drs.#.#.vanSchaik

doorpseudonimiteit:bijnaallestaan zijoy nietweetwelke menmg hijhetbeste kan

naam van een eerbiedwaardig persoon u1t aanhangen.Voordegenen die graag een zo
hetverleden:zelfs op naam van Adsm .
volledig mogelijk overzicht willen hebben
Vervolgens valthet Wsionair karakter van over de Openbaring-literatuur is dit werk
deze werken op:de schrijver zegt in een een fenomenaalgoede bron.
visioen een bepaald tafereelte hebben ge- P.Beentjes
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Bruens,J.F.en F.de M ey van Streejkerk
-

De weekendliturgîe. - Kaski, Den
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zich spiegelen in de goede en mindergoede gesignaleerde pastorale benadee gen.
Het kan zelfs een aanleiding vormen voor
de pastor om eigtn religieuze gevoelens

(weer)op hetspoorte komen en deze in

de pastorale relatie de ander niet te ont-

Haag,1972,53 pp.,+ bi
jlagen.

houden. Dit negende deeltje in de serie

Assen, 1972,175 pp.,/14,90.

gaan van professioneelpastoraalhandelen

Claessens,Drs.Wiel- Ontmoetingsgroep. svegen tot Pastoraat is een begaanbare
(W egen tot pastoraat), Van Gorcum, weg die kan leiden toteen gewenst samen-

Deckerz, Will
y - Sterrendans op de >lf#- met een spiritualiteitvan een herder.
dal. - W erkgroep Levensverdieping, A- Toch kan men zich afvragen ofmen in het
concluderende slotwoord niet aan de ervaverbode,1972,72 pp.,BF.75.

Dodd, Charles H. - Le jondateur du ring van de gesprekken voorbilgaat, a1s
christianisme.- Ed.du Seuil,Paris,1972,
186 pp..
Dondeyne,Albert,e.a.- Gelovend in de
wereld.- Patmos, Antwerpen, 1972, 392
PP.,BF.365.

men steltdatpastoraat niet primair gezien
moet worden tegen de achtergrond van de

Grael,Hilda - Histoire de la mystique.-

de gesprekken laatvaak zien datjuisthet
priester-zi
jn een weg is tothet pastoraat.
A1smen meerhetfeitvan hetpriester-zijn

Ed
.du Seuil,Paris,1972:316py..
Petit guide de l'anemblee chréttenne. -

ambtelijkes% cturenvan dekerk.De aangehaalde gesprekken worden ste.
eds gevoerd door een priester en de inboud van

Casterman, Toum ai, 1972, 580 pp., BF. in de evaluatie had betrokken, waren de
schrijvers wellicht iets gereserveerder ge250.
Kerkhojs,J.,e.J.- De toekomst van ons weestten annzien van de wederkerigheid en
verleden.- Patmos,Antwerpen, 1972,115 gelijkheid van beide partners Nnnen het
gesprek. Te lang wachten met het W oord
pP.,BF.135.
M aslow, Abraham - Religie en fopervu- kan de pastorale relatie tot ontbinding
ring.- Lemniscaat, Rotterdnm / Denis, doen overgaan? temeer waar de pastorale
relatie nietpriesterlijk bemiddelend werkt
Borgerhout,1972,111 pp.,BF.185.
naar de goede Herder toe.
M ertens, Herman - Zonder opîum. W erkgroep Levensverdieping, Averbode, G.Wilkens
1972,135 pp.,BF.160.
PauldeHaes
H .Andriessen en < .Zandbelt

W achtâ# het W oord

Heejthetgeloo/nog toekomst?
Davidsfonds,Leuken,67 pp.,BF.* .

Paulde Haesantwoordtnatuurlijk positief
(W egen totPastoraat),Van Gorcum,M - op deze vraag. Misschien is deze wetensen,1972,215 pp.,/18,50.
schap aanleidingvoorsommigenom ditfij-

Een negentalgebundelde analyses van pas-

ne boek te lezen.Dathopen we van harte,

torale gesprekken, die e1k afzonderlijk wantdan zullen zeerkenteli
jk zijn voordit
reeds waren verschenen in het Tijdschrift allesbehalve naief, maar simpel en toch

voor n eologie tn Pastoraat,worden hier omstandig antwoord datappelleertop boud
aan iederdiebetrokken isbijhetindividu- geloof.Vo1ervaring steektditkorte betoog
e1e pastoraat, aangeboden.
waarinheelwatcitaten zijnverwerktuitde
Komen de uitstekende analyses van de literatuur die naam waardig:Solsjenitzyn,
hand van een pastoraal-psycholoog,de1e- Ernst Bloch, M arx en Moltmnnn, Plato,
ologische evaluatie en de ruimere beschou- M artin Buber en Mellet-loris, W alschap,
wingen verraden de hand van depastoraal- Claes en Claudel, Jan de Hartog, Jacob
theoloog.De inzet van deze samenwerking Revius en de onvergeli
jkelijke Jesaba,om
ishietminder dan te komen toteen theo- nog te zwijgen van de anoniemen,buitenlogie vanuit het pastorale handelen ver- landse studenten of eenvoudige mensen
woord.
met levensgrote vragen,die de lesgever of
Deschrijvershebben meer dan een studie- conférenciernaderhandindestiltevanzijn
boek over hetpastoraatgeschreven.Hetis studeervertrek zijn komen vinden. Indien
hun gelukteen werkboek samen te stellen. we er nog bilvertellen datde auteur een
Ieder die in hetpastoraatwerkzaam is kan eigentijds credo erin heeft geformuleerd
de uitgangssituatie herkennen: een zieken- (
?p.37-39)eneen origineelgebed aan het
bezoek, een huisbezoek, gesprekken over e
lnde,dan za1men allichtbegrepen hebben
deveranderingen in hetgeloof,hetbrengen dat dit fraaiessay getuigeniswaarde heeft.
van een jobstijding, etc.. leder ook kan S.DeSmet
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Hetnieuwe woord.
Evangelievooralledagvoorallem an
Gottmer, Haarlem, 1971, 172 pp-,/ 12,90. Hoe kunnen w# bidden
Hetboek draagt a1s ondertitel: Een interpretatievan hetEvangelie van M arkusnaar

een nieuwe gestalte van christen-zijn toe.
Deauteuristothetschrijven van ditwerk
aangezetdooreen probleem dathijtijdens
zijn verbWf in Oeganda,op de grensvan
Rwanda endeKongo heeftontmoet,name-

Amboboeken,Bilthoven,1972,223 pp.,

/9,75.
Een jaar geleden hebben wijditprachtige
gebedenboek ontdekt en sterk ter lezing

aanbevolen (J/revea 24/2, mei 1971, pp.
887/8).Naeen jaarintensiefgebruiken van
dit echt moderne gebedenboek is onze

li
jk:hoemoetdeboodschapvan hetEvan- waardering alleen maar toegenomen. De
gelieaanAfrikaanseJongeren wordenover- auteur bidt ons in de volle zin van het
gebracht.T
M oeten ziJ eerstde traditionele woord hedendaags gebed voor, zodat je
westerse gestalte van hetchristendom aan- werkelijkweeropnieuw leertbidden.W aar
vaarden voordat zijin de wereldgemeen- velerlei verhandelingen over het gebed
schap van de christenen kunnen worden steedsweera1suiteen verleden tijd op je
opgenomen,ofkunnen zijchristen worden afkomen en - hoe goed bedoeld ook op basis van de Evangelie-boodschap die je in een abstractewereld verplaatsen,daar
zijproberen gestalte te geven in heteigen wordthier gebed tot een levend gebeuren.
bestaanvanalledag?'(p.7).Ditprobleem is Zijdie liturgievieringen moeten verzorgen,
misschien in iets mindere mate - ook zij er ten overvloede op gewezen,dat vele
een vraagstuk van onsin hetW esten.
gebeden in ditboek zeer geschiktziln om
M et de tekst van het M arkus-evangelie tot diep-gelovige eigentijdse voorbeden vervoor zich poogtde auteur opmerkingen bij werkt te worden.
S.Trooster

de tekst te ylaatsin die wé1verstaanbaar

zijn:opmerkmgen die bi
j woord en daad JörgZink
van Jezuseen handreiklng willen zijn,een Die W ahrheitllrfsich finden.
Weg tot verwondering. Voor degenen die
geentijd ofgeduldhebben om zijnverhaal Dokumente ausderBibelund Erfahte lezen en te overdenken heeft Van der rungen von heute
Hoorn onderhetmotto 'Evangelie in werk- Kreuz-verlag,Stuttgart/Berlin, 1971,
woorden' korte samenvattingen geplaatst, 240 pp-,DM .24,- (uitvoeriggeïllustreerd).
bedoeld <om op een stil ogenblik dat te Ditmagnifieke Bi
jbelboek bevateen reprebinnen te brengen waar heteigenlijk om sentatieve bloemlezing uitOude en Nieuwe
Testament, voorzien van zowelhistorische
gaat'(p.8).
Het boek bestaat aldus uit 2 door elkaar a1s actualiserende verklaring.Dit commenheenlopende delen:
taarwordtechternietalleen gegeven in beAllereersteen beschrijvend commentaar, geleidende beschouwingen,maar vooral datde situatie weergeeft,trefzeker,zonder en datishet unieke in ditboek - in een
aan psychologie te willen doen: wat de groot aantal sprekende foto's in kleur en
evange11stnietschrijft,daaroverweten we zwart-wit. Juist dit overvloedig illustratieniets,ook de commentatorniet.Ditis een materiaaldoetde uitgekozen teksten uitde
waardevol punt van het boek: het houdt Bijbeltotvo1leven komen.Naar mijn per-

zich bij de tekst,wi1nietichterde tekst soonlijkesmaakechtermaaktzelfsditniet

zoeken,wi1hetnietbeter weten dan M ar- hetsterkste comm entaar uit:ditwordtgekuszelf.
leverd in een groot aantal opvallend groot
Vervolgens een gedeelte dat poëtisch gedrukte kortezinnen,die vaak zo goed geaandoet,korte steekwoorden,m.i.bpzonder formuleerd zijn dat ze de inhoud van de
geschiktom in liturgie-vieringen te gebrui- teksten en de geschiedenis van het Godsken. Het is beeldende,taal, kort maar volk onmiddellijk in onseigen leven plaatkrachtig.
sen. M en kan uiteraard van mening verIn hoeverreditcommentaar voordeheden- schi
llen overdeuitleg die jegeven wordt:

daagseM rikaan een hulp kan zijn,is mij
na bestudering nietduideli
jk:de taalvan
Van derHoorn lijktmijondankszijn uitgangspunttoch nogvrijwesters.

zeker is dat het boek in zljn geheel een
voortreffeli
jkeinleidingin hetlezen van de

H.Schrift vormt.M en zou het in handen
willen zien van allen die op een of andere
Voor de westerse christenen is de auteur manier ambtshalve de H.Schrift moeten

m-i.in zi
jn opzetgeslaagd.Bi
jhetlezen en brengen (zielzorgers,katecheten,onderwijdiscussiëren van hetM arkus-evangelieis dit zerse.
d.),maarook a1sgezinsboek zouhet
boek een goedehandleiding.
een bijzondermooigeschenk zijn.
P.Beentles
S.Trooster
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kenbaar.Bijdezebehandelingvankentheo-

WIJSBEGEERTE

retische vraagstukken doet Bloch heftige
aanvallen op de neo-positivisten. Evenals

anderen stelthijbijdebehandeling van de

Abdel-M alek, Anouar - La dialectique Hegel-nalatenschap in de eerste plaats
sociale.- Ed.du Seuil, Paris, 1972, 480 M arx en Kierkegaard tegenover elkaar,
zonder zich volledig tegen de eerste te
PP..
C.J.Boschheurne
Carnap,Rudolj - Schqnproblemen in de keren.
jilosojie. - (teksten wetenschapsfilosofie) M .M .Rosental,Hrsg.

Boom,M eppel,1971,97 pp.,/8,50.

nin CIJPhilosoph
Lammers,C.J.,e.
a.- Menswetenschaq- Le
Ve
r
lag M arxistischerBlëtter,Frankfurt/M-,
pen vandaag. - Boom, M eppel / Denls,
Borgerhout,1972,429 pp.,BF.430.

1971!588qp.,DM.13,50.

Philosophîca Gandensia. Adorno Hejt. -

Bastlaan Wlelenga

Erlöuterungen zu H egel

zoalsdattotuitingkomtinzijn polemieken
metti
jdgenoten.Over het algemeen heeft
hijhet daarbijniet erg zwaar gehad.De

Boom,M eppel / Denis, Borgerhout, 1972, Lenins < eg zurRevolution
Chr.Kaiser, Me chen, 1971,535 pp.,
114 pp..
DM .27,- .
Beide werken behandelen in hoofdzaak de
ErnstBloch
ontwikkeling van Leninsfilosofischedenken
Subject-Object
Suhrkamp,Frankfurt/M .,1971,525 pp.,
DM .7,
-.
Er is op hetogenblik een ruhne keuze in
werken over Hegel en de gevolgen van
diens denken op latere generaties.Löwith,

tegenstanders, zoals Bulgakov en Struve,
leefden in detraditie van de tsaristische fi-

losofie,waartoe ook fijuren a1s Leo Sjestow en W ladimirSolowlow behoren.Voor-

Heiss,Kaufmann,Findla! en Mure bena- zovermen ditdan een traditie kan noemen,
deren deze denker van mt niet al te ver-

want het tsaristische bestuur is het filososchillende standpunten.Toch kan men niet fieonderrichtsteedsvijandiggezind geweest.
ee
n
Hege
l
r
e
nai
s
s
ance.
De
spreken over
Waterdantoch nojgedaan wordt,en dat

meestevan de boven genoemde schrijvers, is zeer duidelijk biJ Struve en Bulgakov,
metname de drie laatste Engelse,doen ei- die W ielenga tegenover Lenin stelt, zijn
genlijk nietveelandersdan proberen dui- systemen die een mystiek fundament hebdeli
jk temaken watHegelnu eigenlijk gezegd heeft.Op dat punt bestaat nameh'jk ben en duseigenlijk a1sfilosofie geen gelng kunnen hebben.Hetgevolg isdatLenogalwatverschilvan mening.In Engels- di
n
i
n
s filosofie een nogal zelfverzekerd katalige delen van de wereld kentmen Hegel rake
r krijgt. Het gebied waarover hij

namelijk vrijwel alleen in de visie van denkt,isechterzeergroot.In feite blijven
Bradley,wat bi
jvoorbeeld duidelijk blijkt ijn polemieken methetneopositivisme,het
uitde aanvallen dieRussellop Hegeldoet. z
Die visie verschilt niet veel van die van enige waaraan Mj een apart werk besteedde,toch het belangrijkst. Of het geschil

Bolland,datwilzegqen,menlaateen soort metStruve en Bulgakov nog enig nutkan
van vitalistische en lrrationalistische Hegel hebben voorhetgesyrek Marxi
sme-chriszien. Dat beeld * 1 men verbeteren. Aan tendom.zoalsdeschnjverschi
jnttemenen,
kritiek op Hegel komt men niet toe. De lijktmi
twijfelachtig,omdatdevorm van
marxistBloch,dietoenhijditwerkschreef Christenjdo
aan deze opvattingen ten
nog in de DDR werkte: kon niet anders grondslag mligtd,ievoor
ons niet meer aandan Hegel niet alleen ultleggen, maar ge- vaardbaar is.
C.J.Boschheurne
lijktijdighem bekritiseren.
Het boek is zeer systematisch opgebouwd. klansJaeger
De kerngedachten van Hegel,metname de H eideggerund dieJprccàe
ontwikkeling van het menselijk denken in Francke Verlag,Bern/Minchen,1971,
een aantaltreden,worden bi
jzonderduide- 139 pp-,SF.16,50.
lijk uiteengezet.Steedsweer wordtde na- Dit boek geeft meer dan de titelaangeeft.
druk gelegd op het dialectische systeem, Hetprobeertde hele leervan Heideggersadatnietgoedkoop de waarheid in hetmid- men te vatten vanuithetoogpuntvan taalden zoekt,maarde verscMllende standpun- filosofie.Veelvan wat aan H eidegger onten die deelhebben aan de waarheid,op- duideli
jk is,probeertde schrijverzo te verheft. De kentheorie krijgt natuurlijk zeer klaren. Merkwaardij is dat de passage
veelaandacht,waarbijhetBloch gaatom waarin de schri
jver mtleg geeftaan hetbe-

de voorwaarden waaronder ietskenbaaris. grip 'das Aufgehen im M an',datoverigens
Iets is dan alleen in <erztugte' toestand van Nietzsche afkomstig is,duidelijk maakt
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hoe M arcusetotzijn positie komt,van ie- reden om tegeloven in hetbestaan van een
mand die zelf nietopgaat in de eendimen- God'.Daarmee wendthijzich ook tegen
sionalemens.Marcuse iswatditbetrefteen dehoudi
ngvan deaeostici,die nietsmeduidelijkleerlingvan Heidegger.Toch moet nen te weten,terwijl de gelovige en de
men Zch vaak afvragen of de methoden

atheïst zekerheid zouden hebben.M en zou

van Heidegger legitiem zijn.M ag men bij- hem tejen kunnen werpen:juistdeze twee
voorbeeld tot de conclusie komen dat de zijn belde gelovigen,terwljl de arosticus
taalinhetzijn gefundeerd is,ennietin de nietmeerverklaartdanhijmetwetenschaymensen,uitjaande van een analyse van de pelijke zekerheid kan zeggen.Hoe datzlj,

oorsyronkehlke betekeis van het woord tegen deze beide artikelen kan men eindephyslsin hetgrieks?(Merkwaardig isove- loos ingaan.

rigens dat deze conclusie doet denken aan De stelling is dat in alle gevallen dat er
de opvatting van Stalin,die meende datde sprakeschijntvaneengoddeli
jkingrijpenin
taalnietbehoorde totde bovenbouw maar de redenering van de gelovigen,erwel een

totdeonderbouwl).

Hoewelmen somstoch een soortovereenkomstmet bepaalde opvattingen van W ittgenstein meentte zien,ishet positieve van
detaalopvatting van Heidegger erin tegen-

s
tellinj totdeze denker in gelejen,dathi
j
duidelpk inziet dat de taal thuls hoort in
hetgesprek.

andere lezing van hetverschi
jnselistegeven die geen bovennatuurlijk ingrijpen ervoornodigmaakt.Een dergeli
jkeargumentatie is in feite zinloos, indien men geen
definitie geeftvan hetbegrip <god'en niet
zegt wat men hier verstaat onder boven-

natuurlijk,datwi1zeggen indien men zijn
natuurbegrip niet definieert.

De schrijver gaat niet of althans uiterst C.J.Boschheurne
wei
nig in op hetgebruik van de taaldoor
Heidegger zelf,een van de punten waarin

KarlAschenbrenner

zijn tegenstanders zich het ernstigst aan The Conceptes0/ Value

hem stoten. De constructie <andenkendes Foundat
ions0/Value n eory
Denken',vooralhet denken van de mens, D.ReidelPublishing Company,Dordrecht,
wi1nietveelanderszeggen dan Rilkes <
om971,462py.,/100,-.
ziende voorwaartsgaan', maar heeft een 1
A1s men d1t werk doorgelezen heeft, kan
pessimistische gevoelswaarde.
men niet veel anders doen dan enigszins
Heidejger is zelf misschien meer dichter verbaasd een afwachtende houding aannedan fllosoof;bi
j hetlezen van zijn werk m en. Uitgangspunt van de studie, dat in
kan men meegesleeptworden en bladzi
jden een Faustcitaatwordtverklaard? is:fhaltet
lang op de taal voortwiegen om dan het euch an W orte- doch ein Begrlffmussbei
boek weg te leggen zonder te weten wat dem Wortesei
.0? dezewi
jzewordteen
men qelezen heeft.A1s dichter bevindthij geweldige hoevn'
eelheld woorden onderzocht
zich m de voorhoede van de taal. Het waarin een goed- of afkeuring isbegrepen.
kunstwerk druktuitwatin detaalnog niet W at Frege de fFarbung' van woorden
te vatten is. M aar H eidegger wil zich in
noemde.Daarbi
j wordt de historische onttegenstelling tot andere kunstenaarsbewust wi
ling niet geheel buiten beschouwing
daarbevinden.Hetisde vraag of datmo- gelkke
aten maar deze wordtnergensverklaard.

gelijk is.
C.J.Boschheurne
J.Toulmin and H.Woolj,Ed.
N orwood R ussellH anson
W hat1 do not believe and other

W e krijgen dan telkens hele lijsten van

woorden die b.v.op het gebied van sociale
status een bepaalde waardering aangeven,
b.v. gentlem an en lady tegenover fop en
outsider.M en kan hier uit inderdaad veel

essays
leren over de wi
jze waarop waarden worD.ReidelPublishing Company,Dordrecht, den aangelegd, m aar voordat m en hieruit
nu gaat besluiten naar de grondslagen van
1971,390 pp.,/90,
-.
De nagelaten werken van Hanson zijn bij- de waarden zou ik eerst nog we1eens een
zonderprettige stof om te lezen.In heta1- aantalstudles van dezelfde aard voor angemeen gaat het om vrij korte artikelen dere talen dan alleen het Engels, maar
over de meest uiteenlopende onderwerpen vooral ook metbetrekking tot andere cul-

uitde filosofie.Vrijveeloverde filosofie turen willen zien.W aarschijnlijk gaat deze
van de wetenschappen,waarbij zelfs drie schrijveruitvan hetin de Franse en Amelessen over die van de aerodynamica,maar
ook logica en kentheoretische vraagstukken

rikaanse filosofie zo populaireuitgangspunt
datalle culturen een in wezen onverander-

krijgen aandacht.Hetin de titelgenoemde lijke zelfde grondstructuur hebben. Een
essay behandeltevenals een tweede defilo- stelling die nog steedsnietbewezen is.
sofie van de godsdienst.dEr isgeen goede C.J.Boschheurne
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Gladwyn,Lord - M emoires//Lord Glad- Ditnastreven van een orthopraxisriep eerst
wyn.- W eidenfeld & Nicolson, London, de Oxford-Group en daarna de Moral
(geestelijk en moreel)Rearmament in het
1972,422pp.
,f 4,
50.
Palmer,Alan - M etternich (Councillor0/ leven.
Europe).- W eidenfeld & Nicolson,Lon- Terechtzaghi9datdemensheidmoestkiezen tussen <le rtgime de la peur' en de
don,1972,405 pp.
, f 4,75.
heerschappilvan God in hetprivé en het
openbare leven.

Dynamîek vanultde stilte
D eactualiteitvan Frank Buchman
Andries Blit, Laren, / Stichting Nieuwe
W ereld, Den Haag, Internationale Pers,

Deurne,1972,238 pp-,/8,90,BF.145.
Sinds kortisin Nederlandse vertaling verschenen de door de Zwitserse romanist
Prof.Dr.n eophilSpoerrigeschreven biografie van de Amerikaan Frank Buchman.
Het is een verademing de levensgang van
deze diepgelovige christen telezen.Op hem

Deze rotsvaste oveA iginr brachthem en
zijn steeds groeiende vriendenkring ertoe
aan staatslieden,vakbondsleiders en hogere
ambtenaren, studenten en arbeiders hun

boodschap te brengen in pqrsoonlijke gesprekken en in massa-meetlngs, ook met

behulp van demassa-media,daarwaarhij
het nodig oordeelde, vaak met de meest
verrassende resultaten.

Ditboekje lijktmij geschreven voor deze
tijd,waarin menigeen Zch machteloosvoelt

ishetwoord van Paulusletterlijk van toe- om enige verandering te brengen in een
passing'M i
jn rechtvaardigeleeftvanuithet maatschappij die vaak uitzichtloos Wkt.
geloof'.Zijn menseli
jke ontylooiing iseen Hetiseenblijdeboodschapvoordemensesteeds opnieuw en steeds zulverder afstem- lijke persoon die in de knel zit èn voor
men jeweestop een leven vanuithetge- groeperingen die reen uitweg meer zien.
loof m het feit dat God iedere mens en Hetkan een geestelilke hergeboortebeteken voor katholieken en andere christenen
heel de wereld leidt. Een beslissend mo- ne
ie in de huidige verwarring totkleinmoementin ziln leven isgeweestdeKruiserva- d
ring die hi
j gehad heeft in het Engelse digheid dreigen te vervallen.

Voorveeljongeren za1heteen openbaring
zijn,datconsequentdoorleefd christendom
en uitverkorene mens,tot in zi
jn uiterste de meest radicale maatschappijkritiek beekent die je Je kunt voorstellen.W arm
consequenties besefte. De gang van vrij- t
anbevolen.
willige,pi
jnlijke vergeving naar bevrijding a
B.Bot
dorple Keswick,waar hiJ zijn realiteit van

zondig mens, en ondanks dat van verloste

van zonde en kwaad,die Christus om hem

wasgegaan,betekendeeen keeryuntin zijn GeorgschurhammerJ./.
leven.Toen hijbesefte dathijln Christus'

Franz-x aver. Sein Leben und seine
hiJ de <change-agent', wiens eigen verlos- Zeit
sing aanstekelijk werkte op anderen, tal- ZweiterBand:Asien (1541-15493,
.
loze mensen.
.Indien und
Het radicalisme van de Bergrede, dat in ZweiterH albband.
Jezus Christus vlees en bloed was, werd Indonesien
kracht die weg kon en moest gaan,werd

ook in hem steedsmeervleesen bloed,zo-

Verlag Herder, Freiburg, 1971, XXVI,

dathijlevensveranderde,bevrijdingenin- 588 pp., DM -108,- .
nerli
jkevrijheidbrachtaan mensen van a1- Geen heilige, zo liet Hugo Rahner zich
lerleirang,ras en nationaliteit.Door grote

eens ontvallen,werd meteen biografie van

innerlijkediscipline ontdektehijdewaarde zulk gehalte bedachta1sde l6e-eeuwse Jevan de stilte, waarin de mens zi
jn hart zuietenmissionaris Xaverius door Pater
opentvoorhetwaaien van deGeest.ledere Schurhammer.Deschrijverheeftzijn lange
ochtend vroeg Meld MJ zijn 'stille uur', leven haastintegraalgewi
jd aan de grote
waari
n hij God's leiding voor die dag missionaris.fDegeli
jk'li
jktwe1hetgepaste
zocht.Die leiding gafhem een onvoorstelbare nloed en vdjnzoedigheid, die geen
<aanzien despersoons'kende en henl deed
hopen tegen hoop in.De aan de Bergrede
ontleende absolute maatstaven van absolute

woord om een globale appreciatie te geven
van deze 430 pp.dichte druk. Zo boeiend

is ditboek,dat de lezer nauwelijks 1etop
de strijd waarvan elke bladspiegel de sporen draagt,de concurrentie tussen de op-

eerlijkheid, absolute belangeloosheid, abso- pervlakte van de doorlopende tekst en het
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dichte bos van voetnoten.Buitendat zijn Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1972, 227
joum aals, brieven,passagierslijsten,regis- PP.,/25,- .

ters van kerken en m issieprocuren,borderellen met namen van schepen,bemanning KlausGroh
en reders oordeelkundig gestouwd in het f/Iàcd a mi
nd (ichstellemirvor)
,geill-,DM .19,- .
meer dan 120 pp.tellende aanhangsel.Ze 1971,204 ppgaranderen fwie daseigentlich gewesen ist'. AktuelleKuutin Osteuropa
Een maWstraalwerk,dat ook een onver- 1972,214 pp.,gei-ll-,DM .28,- .
wacht vergezcht opent op de l7e-eeuwse DuM ont Schauberg,Köln.
cultuurvan Japan,China en Korea.
Klaus Groh zou men een <lnformationsS.DeSmet
zentrale' kunnen noemen voor de conceptuele kunst. De boeken die hij hierover
M ichaelHolroyd
uitgeeft, lijken op catalogivan bedrijven
Lytton Jfrccàey.A Biography
die hun produkten voorstellen.De produkPenguin,London,1971,1144 pp.,E 1,-.
ten in casu zi
ln dan de kunstenaarsdieieM fee elHolroyd
der overenkele bladzijden beschikken om
Lytton Strachey and the Bloomsbury te laten zien met welke soort ideeën of

Group:his work,theirinjluence
Penguin,London,1971,400 pp.,f 0,50.

Een bi
jzondermooie biografie van Lytton
Strachey,bekend vooraldoorzi
jn Eminent
Victori
ans.Met bilzondere aandacht voor
zijn omgeving(deBloomsburygroep en het
Londen van hetbegin van dezeeeuw),zijn
vriendenkring,belichtde auteurmetenorm
veeleruditiemaarzonderde minste pedanterie, de nogal saaie2vaak ook trieste en
monotone,maarin zljn relatie m etm ensen
vaak onconventionele levensloop van deze
figuur. Het mooie ervan is dat niettegenstaande de indrukwekkende hoeveelheid

projecten zebezigzijn.In IjIhada mind
stellen zich vijfenzestig westerse kunstenaars V00r, bekende en minder bekende,

en laten zien welke brede gamma de conceptuele kunst omvat.Hetzelfde geldtvoor
de vierenzeventig kunstenaars of kunste-

naarsgroepen uit Oost-Europa die bli
jk-

b
aar eenzelfde houdinq tenoverstaan van
de hedendaagse werkelllkheid en haar artistieke interpretatiemogelijkheden aannemen.De grenzen tussen oosten westzijn
op dit gebied volkomen uitgewist. Het

enigewatnog op een tegenstelling wijstis
het (misleidende) motto van Lenin bij het
begin van het boek,dat de kunst aan het

aan feitelijke gegevens (meestal geput uit volk toebehoort en haar diepste wortels
een omvangrijkecorrespondentiemetvrien- moethebben in de creativiteitvan degrote
den en kennissen),je nooitde indruk krijgt m assa.
dat het Mer om een démasqué van een

mensgaat;de hoofdfiguurblijfthaarmys- G.Bekaert
terie bewaren,blijft bestaan a1s mens.Er Karl-August Wirth (Hrsg.)
komt nog een dimensie bij, a1s men zich Reallexikon zur deutschen K unstrealiseert dat hier iemand een biojrafie geschichte
schrijft van een belangrijke biografleëneferung 64/65, 66/67,68: Eulenspiegelschrijver:hetportretwordta1sin een spie- Li
Fachwerkbau
ge1 weerkaatst. De biografie kan gelezen
worden zonder de begeleidende studie van
dezelfde auteur, gewpd aan het literaire
oeuvre van Strachey en de Bloomsbury

groep. (Aanvankelijk was dit boekje een

Alfred Druckenûller Verlag, Stuttgart,

1972,(Bd.6,kol.353-992).

Van het Reallexikon der Duitse kunstge-

schiedeniswaarover reqelmatig in dittijd-

schrift verslag werd ultgebracht (Streven,
an.1971,p. 448) zijn zo pas vijf nieuwe
publikatie in twee afzonderlijke delen heeft j
afleveringen verschenen.
onderdeel uit het grotere werk, maar de

geen negatieve consequenties. lntegendeel,
het laatste boek kan nu a1s een soort Zoals bekend wordt van e1k trefwoord
eerst een nominale definitie gegeven, verfwoordenboek'geraadjleegd worden,ofa1s vol
gens een soort inhoudstafel van hetaraanvullendelectuurb1Jde biografie).
tikel waaraan niet zelden diverse voorstuE.DeKuyper

dies zi
jn voorafgelaan. Het aangevoerde

KUNST EN ARCHITECTUUR

bibliografisch en lconografisch materiaal
tenslotte stelt de vakkundige in staat zich
een oordeelte vormen over de verschillen-

de bijdragen van ditmerkwaardig lexicon.

Alle 1of voor de redactie en het MiincheRosenberg,Drs.H.P.R.- De Ige-eeuw- nerZentralinstitut fiir Kunstgeschichte.
se kerkel#ke bouwkunst in Nederland. - S.DeSm et
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Kroniek van Jf#n Streuvels
1871-1969
Orion,Bnlgge,1971,geïll-,167 pp..

Balzac - (Genie en wereld), Heideland, AndrêDemedts
Hasselt,1972, 238 pp., genl-,BF.525.
Boulanger,Daniel- ZJ barque amirale.=
Gallimard,Paris,1972,298 pp..
Carrasquer,Francisco - Antologia de la

Jf#n Streuvels.Een terugblik op
leven en werk
Orion,Brugge,1971,geïll-,387 pp.
,

Poesîa Neerlandesa M oderna.- (E1Bar- BF.295.
do)Ed.Saturne,Barcelona,1971,815 pp.. In 1971zou Frank Lateur 100jaargeworDomenach,J.-M .- Emmanuel M ounier. den zijn.De uitgeverijOrion heeftervoor
- Seui
l,Paris,1972,190pp..
gezorgd datdeze verjaardag niet onopgeJammes,Francis- M émoires.- M ercure merktvoorbijgegaan is.ln opdracht van
de Franct,Paris,1971,301 pp..
Kratschmer,M argaretund Edwin,Hrsg.Oljene Fenster 3.Schûlergedîchte.- Ver1ag Neues Leben, Berlin, 1972, 208 pp.,
M .4,60.
Plas,M ichel van der, ea.- Herinneringen aan Bomans. - Elseder, Amsterdnm
/Brussel,1972,303 pp-,BF.295.
Sachs,Nelly en Jl-qelJ.- Agnon.Ge-

de Bestendige Deputatievan W est-v aanderen stelde Luc Schepenseen kroniek samen
die leven en werk van Streuvels historisch
benadert.Hetwasnietde bedoeling van de
ssmensteller een studie of een essay te publiceren,maar welteen kronologisch over-

zichtdatkandienstig zijn voorhetverdere
onderzoek over en de wetenschappelijke
benaderingvan de auteur'.W e1geeftMjin
dichten, toneelen proza. - (Pantheon), een Naschrift zijn eigen visie op de perHeideland,Hasselt,1972,387 pp.,BF.260. soonli
ju eidvanStreuvels,uiteraardsubjecSarraute,Nathalie- Vous lesentendez?- tiefmaarook zeergenuanceerd en metver(Le Chemin) Galllmard, Paris, 1972,223 wilzing naar verscheidene interessante pa-

rallellen in hetoeuvre van Streuvels.In een
Verbeeck, René - Van de zalige knoop synoptische tabelworden de belanrijkste
van man en vrouw.- Heideland,Hasselt, momenten uithetleven en werk van Streu1972,47 pp.,BF.105.
v
elsgeplaatstnaastjeli
jktijdigepublikaties
in de Nederlandse hteratuur, de W esterse
M arleenPorta
letteren en kunsten,de geschiedenis en de
Dag,leven
wetenschappen. M et verbazing kunnen we
Brito,Antwerpen, 1972,99 pp..
dan constateren welke evolutie in dewereld
Hetkolofon van ditboekje sluitmet:'De plaats gevonden heeft gedurende dat ene,
eindredactie was in handen van dichter, lange leven van Streuvels.Ook het door
schrijver en uitgever Jan Berghmans, die Luc Schepens samengebrachte fotorafisch
hetwerk van een inleiding voorzag'.Op die materiaal bezit een waardevol documentair
manierwordthetnatuurli
jk onduidelijk of karakter.
PP..

deTonthutsendeinhoud',dejeugdigeopen- DebiogafievanStreuvelsdoorAndréDehartigheid'l de Taangrijpende ernst' en de m edtsisveelbredervan opzet en ook veel
fgeladenheld,- allemaalepitheta die dich- uitgebreider. Streuvels' persoonlijkheid
ter,schri
jver enz....overhet boekje uit- wordt er grondig in geanalyseerd en ziân

strooit - we1 van de auteur komen. De werk wordt literair ge-lnterpreteerd en geuitgever had beter geen dramatisch aan- eval
ueerd.A.Demedts onderscheidt5 jedoende inleiding geschreven. Dan kon het rioden:de groeivan Streuvels'persoonhlk-

boekje voor zichzelf spreken en voor het heid (1871-1891),naar een eerstehoogtezeventienjarige meisle dathd schred om punt(1907:De Vlassehaard),inzinking en
haar intieme uniciteit te bevechten.Geluk- opleving (1907 -1927:De teleurgang van de
kig lijkteronsook zo nogvoldoendeau- Waterhoekj,moeiWkejaren(1928-1943 en
thenticiteit in gebleven om het met een deweg naarheteinde(1946-1969).
zekere schroom te lezen en te waarderen, HiJkon daarbij putten uitreeds gepubliook a1s er sensatie rond gemaakt wordt.
Dag, Leven is dan een goed geschreven
autobiografie die zweeft tussen branie en
nog niet durven leven, een klemm end ge-

ceerde bronnen, uit het eigen archief van
de familie Lateur en ook uit de vele her-

inneringen,brievenenpersoonli
jkegesprekken.Tussen AndréDemedtsen Stijn Streu-

stelde vraag: waarom leerde niemand mij vels bestond er immers meer dan een liteleven en waarom trouwensisleven zo ver- raire vriendschap, zoals blijkt uit ta1 van
details die Demedts tussendoor in alle beschrikkelijkmoeilijk?
G.Boeve

scheidenheid meedeelt. W e kunnen niets
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anders dan waardering hebben voor deze slag,maarde vaderrichtzich steeds in de
herschepping van Streuvels' literaire per- tweede persoon tot zijn zoon,praat met
soonlijkheid.
J.Gerits hem.De lezerwordta1s hetware uitgenodigd deelte nemen aan deze monoloog,er
< .S.Slfrrough,
opintelaan.
André M lquellaatnietna in concreto alle
Naakte lunch
detailstenoemen van deze lijdensweg:het
Meulenhof,Amsterdam,1972,286 pp.,
plotseling opkomen van een gezwelaan de
/17,50.

De schrijver publiceerde eerst Junkie, knle,debestralinjen,hetheenenweerjakdaarna,in 1962,Thenaked lunch.Hetzi
jn keren naar het zlekenhuis,de dreiging van
visioenen en gedachten van een drug-ad- eensmputatie,diedanookinderdaadmoet
dict, genaamd Lee.

plaatsvinden ,de angst voor een opnieuw

wegens obsceniteit in 1966,doordat Allen
Ginsberg en Norman M ailervöörhetboek
getuigden. Deze twee vonden er iets van
sociaal engagement 1. M ailer had we1
moeite met de structuur van het boek,
evenzeer als de vertalers.De structuur zou
we1geleden kunnen hebben door de eigen

d1teen feitis,hetwachten op de dood met
daarna de trieste ceremoniën en het alleen

Deschrijverwon hetprocesoverditboek oykomen van hetgezwel,en wsnneer ook
achterblijven metde herinneringen.

W at een deernis voor een vader om de

frisse vlotte jongen,die overalmee kon

doen, te zien veranderen in een hopeloos

stukje mens,moeizaam zijn kunstbeen achverslavingvan deschri
jver.Zi
jn onmisken- ter zich aanslepend.Toch heeft er a1s het
baar talent komt vooral tot uiting in de ware een gedaanteverwi
sselinj plaats,een
realistische en surrealistische scenes, zoals verwi
sseling van rollen.De longensachtige
we die kennen van b-v.M ulisch en Claus. Pierrot, die zich aanvankelljk verzet en
Zijn stillWktverder vaak op die van H. halsstarrig uitzietnaargenezing,komtlangM iller(van deTropics)meteen even ver- zamerhand tot een ander inzicht en, ofwaten en verwarde show van banale be- schoon er weinig woorden vallen over de
schouwingen.De ondergrond is evenzèer dood tussen hem en zijn vader,ishijer
a1s bi
j Miller een hypochonder depressief zich terdege van bewust wathem te wachmens meteen contactstoornis.Veelsodaal ten staat. Het geloof in een leven na de
engagement is in het boek niet te bespeu- dood,bovennatuurli
jk voor een zo jong

kind,helpt hem zijn 1ot te aanvaarden en
zelfsnogextrakrachtteverzamelen om zijn
pijn verborgen te houden en zi
jn fnmilieledentetroosten.Bijzi
jn doodisPierrede
vader,de voorgangerdie dewegwijstaan
jvenden en André M iquel
ven, of beide. Religieus is het boek niet, de achterbli

ren.De schri
jver is ambivalent gebleven
tegenoverzi
jn groteobsessies,drugsen polymorfperverse seks.Hetisnietduidelijk
ofhijheimweeheeftnaardeJunkie-helof
dathijhetallemaalvan zich afwi1schrij-

daar vergist M ailer zich in. Het is goed
vertaald. De kannibalistische cover van
Goya geeft aan,dat heteen hele kluif is:
en dat is het ook.
J.H .van M eurs
AndréM iquel

Le Fils Interrompu

spreekt dan ook over hem a1s <
m on fils,
m on père'. Dit geloof in een sterven en
weer-opnieuw-tot-leven-kom en komt ook

totuiting in de prachtigebeschrijvingen die
André Miquel geeft van de natuur in de
Jura,rondom hun fam ilie-chaletwaarPierre zich zo thuisvoelde,zo één metde na-

Flammarion,Paris,1971,220 pp..
Ofschoon dit boek zich a1s <récit' presenteert,ishetveeleereen verzameling kortere
en langere dagboeknotities.Een vader,ove-

tuur.

even bescheiden en ontroerend a1s Anne
Philipe de dood van haar echtgenootweer-

hetonderwerp op zich,m aar ook vanwege

W atopvaltin dezerom an isdeuniekeband

tussen vader en zoon, hun eerlijke kameraadschap:de liefde waarmee de vaderzijn

oon omrlnjt,hetopgaan van devaderin
rigens geen schrijver van beroep maar een z
wetenschapper,beschrijftvan dag totdag, alleswatziln zoon betreft.Overde m oeder
jkookeen ro1
soms zelfs van uur tot uur,het langzanm en dedochter,dievermoedeli
peeldenin ditdrama,wordtnauweli
jksgewegteren en de dood van zijn enile zoon s
Pierre.Ditonderwerpzougemakkehjkkun- rept.Hetboek heeftin Frankrijk nogalwat
jk vanwege
nen ontaarden in een sentatieverhaal,maar stofdoen opwaaien,waarschijnli
geeft,zo directen menselijk,warsvanalle
fpompes funèbres'waar men in Frankrijk
zo graag meezwaait:beschri
jftAndréM iquelonshetgeleidehjk-aan-verdwijnen van
ziln zoon.Hetis geen koud objectief ver-

dedirectheidwaarmeede schri
jverzijn ge-

voelens weerleeft.De geslotenheid van de
Franse famille en de gereserveerdheid ten
aanzien van persoonli
jke jevoelsuitingen
maken ditalleszinsbegri
jpelilk.
M .Boex-Tim merm ans
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van debesteweetjes die eldersreedszou-
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den ter beschikking liggen;de heruitgever
en tekstbezorger kan omstandig ingaan op
de in-en extrinsieke voorwaarden van spel
en theaterbestaan.Daardoor wordt onmis-

Dover,K.J.- Aristophanic Comedy.Batsford,London,1972,253 pp.,f 4,50.
kenbaargewerktaan een wijzigingvan het
Hoppe, Sln, - Das Theater der Gegea- wat te sterk ingeroeste beeld van J.Nesstönde.- Basilius Presse,Basel,1971,225 troy a1sde t
reurige graypenmaker.Desociaal- en maatschappelllk-relevante factoPP..
Kilian, Klaus - Die Komödi
en Arthur ren staan sterker geëxploreerd en dat geSchnitzlers. - Bertelsmsnn, Dusseldort beurtbovendien door onvermoeibaar in de
tekst zelf te wroetelen. Zo mnnif>teert
1972,179 pp-,DM .19,
80.
M ichael, Gol/glag, F. - Das deutsche zich een uitstekende methode van tekstonDrama des Mittelalters.- (Gnmdriss der derzoek,theaterkunde en cultuurgeschiedegermanischen Philologie 20), de Gruyter, nis,die verderreikt dan tot deze tekst a1leen.
C.Tindemans
Berlin,1971,304 pp.,DM .96.
-.
M ortier, Roland - Diderot in Deutschland.v- M etzlersche, Stuttgart, 1972, 498 JamesR.Hollis
Harold Pinter.ThePoetics//Silence
PP.,DM .20,- .
Salloch,frfkl - Peter Gegz'die Ermitt- Southem Illinois UP.Carbondale,1970,
luag. - Athenëum, Frankurt, 1972, 169 143pp-,$5:95.
In een subuele,kordaat op de tekstgeconpP.,DM .19,80.

Trunler,Simon- Theplays0/John Whi- centreerde analyse, die geen spitsvondig

lfng.- Gollancz,London, 1972, 191 pp.,
f 2,
25.
JohnHodvon,ed.

The Ulel 0/Drama

Eyre,M ethuen,London, 1972,223 pp-,
f 1,
25.
Deze verzameling opstellen van zowel
practici als theoretici tracht een forum te
vormen waarop de thesis kan worden geexpliciteerd dat het drama en het theater
sociale en pedagogische krachten ter beschikking van de mens stelt.

psychoanalytisme nodig heeftom inzichtte
winnen, tracht S. erachter te komen wat

Pinter juist in zijn cryptische dramatiek

heeft uitgeschreven. Centraal staat de kamer a1s metaforisch instrument,waan'n het
individu de buitenwereld uitsluiten zichzelf

verhult.Tegelijk geven de figuren zich in

deze ruimte voortdurend bloot, omdat ze

destri
jd om hetkennen vanhetik,om het

winnen van een identiteit, om hetbezitten
van een zekerheid niet opgeven.Tenslotte
kom en ook de indringers opzetten die een
bereikte veiligheid van anderen zoeken te
Hetli
jdtgeen twijfeldatverscMllende op- verstoren, niet uit destructiebehoefte, wel
stellen belangri
lk materiaalaandragenvoor om hun eigen identiteit op hun beurtbeeen synthetische visie op dit medium,maar reikbaar te m aken.In Pinters laatste stukde u'
lteenlopende belangen van de auteurs ken dreigt bijgevolg,bijhetstilvallen van
en oriënteringen van hun finaliteit laten deze existentiële behoeften en inspanningen,
nauwelijks een eensluidende beoordeling de stilte alles te beheersen, de verstarring
toe,terwijleen slotevaluatie die alle stand- zich over alles heen te spreiden.S.slaagt
punten binnen een vitaalcentrum zou pro- erm agistraalin via een zorgvuldige autopberen te brengen,niet voldoende is terug sie van de conversatietaalzijn chronolotevinden.Tenzi
jhetallemaalbedoeldwerd gisch-logische thesis over te brengen.
om juistdezeeigen verwerkingvan derijke C.Tindemans
stof a1s resultaat van 'het leesavontuur te
provoceren.
C.Tindemans Feer Gynt.Ein Jcàlr pfelaus dem
JohannNestroy

D er Talisman
besorgt von HelmutHerles

neunzehnten Jahrhundert
Dokumentation derSchaubûhnenlnszenierung Berlin 1971

rlag Albert Hentrich, Berlin,1971,
W .deGruyter,Berlin,1971,(Komedia17), Ve
148 pp.,DM .19,80.
135 pp.?DM .12,80.
W at biJ alle voorgaande nummers in deze TheN ationalTheatre atthe 0ld Vic
voortreffeli
jke reeks tekstuitgaven al kon 1963 -1971

oplemerkt(methodologischeperfectie,filo- n e N ationalTheatre,London,1971,
loglsche acribie, theaterhistorische inter- 40 pp..
pretatie),kan hier enkel worden herhaald. De Schaubo ne am Halleschen Ufer uit
Tevens is het meer dan een verzameling W est-Berli
jn heeft de hele drnmaturgische
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werkmap van de opvoering van H.Ibsen's
Peer Gynf,in de Bondsrepubliek bekroond
a1s beste theaterproduktie van 1970-:
71,

---'' -

.. -
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vriljegeven.De bedoeling isuiteraard een

inzlcht mogeli
jk te maken in de benade- Corne, Christian,e.a.- La géométrie.-

ring, verwerking en mentaliteit van deze Casterman, Tournai, 1972, 132 pp., BF.
troep die mentaalen stilistisch een alterna- 180.
tief theater wil brengen.De verschillende Delpech,Léon-lacques - La cybernétique
stadia zijn aanwezig:de thematische ophel- et ses théoriciens.- Casterman,Tournai,
dering, de achtergronddocumentatie (uit- 1972,144 pp.,BF.90.
voerig materiaalom de 19e eeuw,Noorwe- Gabel,M argareten Susan Perl- Dag vogen,de sage,de symboliek,de maatschap- gels, dag bloemen, dag mensen. - Kos-

pijen deteksttebegri
jpen),deblauwdruk- mos,Amsterdam,1972,/4,50.
ken van decor, kostuum en muziek, de
protocollen van de werkdiscussies van de

Lammers,Fred,J.- Prins Claus derNederlanden. - Hollandia, Baarn, 1972, 80

troep (onvoorstelbaar intens, tekstgeoriën- PP.,18,90.
teerd en pas daardoor langzaam komend M illard, Joseph - Eh ar Cayce.
N.
totbegrip voor tonen,accenten en expres- Kluwer,Deventer,1972,235 pp.,j 17,90.
sie),de foto's van de oyvoering tafereel Snnders,M .L.,en J.R.Soetenhorst- De
per tafereel, en de definltieve speeltekst, krantin hetnauw.- Boom,M eppel/Deeen adaptatievan PeterStein (de regisseur) nis,Borgerhout, 1972,104 pp.,BF.130.
en Botho Strauss (de drsmaturg). Uiterst Thibault,Odette - L'homme inachevé.belangrijk document.W athetBritseNati- Casterman, Tournai, 1972, 232 pp., BF.
onaln eatre daartegenover stelt a1s publi- 240.
citaire fotomap, is dorps: makke foto's, F#/ iaren centraaladviesbureau ...- De
slappe onderteksten,geen uitdieying,non- Horsting,Amersfoort,1972,62 pp..
sens.
C.Tlndemans
IvanKlima

Theaterstûcke
C.J.Bucher,Luzern,1971,248 pp.,
SF.22,- .

Grote Nederlandse Larousse
Encyclopedie

Delen len 11(A - Alaw en Alay -

Deze Tsjechische auteur (@1931)rover de Arbe)
helewereld gespeeld (ook in radlo en tv), Heideland-Orbis,Hasselt, 1971,1972,

behoort tot het hedendaagse slag vooral 728 pp.per deel,BF.1095 ?erdeel,conOosteuropese mensen die de kunstverstaan tant:BF.850 bijvooruitbetallng.
politieke thematick onderte brengen in re- Alti
ld al is een encyclopedie op mi
j afgealistische parabels.ln e1k van de vi
jfto- komen a1s een indrukwekkende prestatie.
neelteksten staat een politiek element cen- Ditisvoorde GN LE nietanders.Integentraal,maardaarkom J-e toch pasachtera1s deel.Vooreerststaatereen massa meer in
je bereid bent door te denken, over het dan ik verwachthad.Toen bv.de sluiting
voorgrondmotief heen.Ein Schloss schreit van enkele Enka-bedrijven nieuws werd,
om de adaptabiliteiten de verlamming van verraste miJhetartikeltje overAKZO.Er
een volk,KonditoreiM yriam beeldtdeon- blilken een groot aantal concerns en firafwendbare vervorming van hetmenselijke ma's in de GNLE besproken te worden.
karakter uit, Doppelzimmer is een cri de Prettig is ook het element woordenboek
coeurwaarindeonmogelijkheidvandelief- - metaanduiding van grammatica,etymode de onderlinge afstand tussen de mensen logie,uitspraak,zegswijzen enz.- dat aan
aangeeft,veroorzaaktdoormaatschappeli
j- het encyclopedisch artikelvoorafgaat.Hoke beschikkingen;in Klara und zweiHer- peli
jk krilgtde uitgever geen nachtmerries
ren en in Ein Bröutigam Nr M arcella van alweer een nieuwe spelling. Illustratie
breektde taal,die andermaalde liefde tus- en layoutmaken de GNLE toteen aangeSen de communicerende vangarmen wil naam N kboek: portret
ten, stadsplans,
prangen,aan haar eigen beweging stuk.Al luchtfoto's, kaarten, prenten, diagrammen
deze psychogrammen drukken gewetens- en uitstekende kleurreprodukties. Samen
nood uit,gemaskerda1sjarabelindien niet methet lettertype en de schikking van de
als groteske offarce.W 1Jplegen ditin het kolommer zorgtdeillustratie ervoordater
W esten 'absurd'te noemen.Datis hetdan nergens zware pagina's voorkomen. Het
ook,in de enige ware zin.En bovendien: encyclopedische element Z0u uiteraard
meesterli
jk miniatuurtheater.
dooreen !roep vaklui moeten beoordeeld
C.Tindemans
worden.svljznoeten onshierbeperken tot
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een afwegen van de ruimte die voor ieder ten de kaarten zelf gegevens over helder-

vak wordt ingeruimd. Dit Wkt dan.we1 heidsklasse, afstand, veranderli
lkheid etc..
enigszinsaanhettoevaltezijn overgelaten; Tot slot volgen nog een alfabetische lijst
alleenismen bijzonderbedachtgeweestop van 218 nsmen vu sterren methunrepecde actualiteit.Misschien ishierzelfswatin tievepositiebepaling,de ve- i
jzingnaarde

overdreven:aan hetbegrip <afvalstof'wor- betreffende kaarten een verklarende woorden niet minder dan zeveneneenhalve ko- denlijstvan demeestvoorkomende vakterlom en negen foto's besteed,en aan 'afval- men.Desterren zijnin kleurcodegetekend
water'nog eens achtkolommen en zes fo- op een blauwe achtergrond,wat voordelig

to'
s.Anderzijds is dit een typisch voor- isa1s men een zaklsmpje gebruiktbijhet
beeld van de grote inspanning die de re- consulteren.Dithandig boekje (17 x 11,5
dactie zich getroost heeft om de GNLE cm)iseen welkomehulp vooralleliefhebup-to-date temaken en onalankeWk van bersvan de sterrenkunde.
hetFranseorigineel.D1eonneankeli
jkheid 0.VandeVyver
blijkt ook uitde doorgedreven aanpassing
aan hetNederludsetaaljebied en zl
'
jn to- Jean-BapdsteFages, ChristianPa&ano,
pografie.Ik kan echternietnalaten dever-

rassingmeetedelen dieikbeleefdebiJhet PierreCornille,BernardFery
opslaan van de naam van mijn geboorte- D icdonnaire des M edia
dorp.Ik herkende hetplaatsje nauwelijks: M ame,Tours, 1971,350 pp.,FF.32t- .
een stuk ervan heeft de GNLE aan een
Franse genzeenie overgedragen, er blijkt
bosaangeplantwaarnooiteen boona isgeweest en een aanpalende gemeente moest
een stuk grondgebied dstaan! Tegenover

W ie regelmatig hedendaagse Franstallge es-

sayïstiek leest,stootonvermildeWk op een

gevarieerd en veelvuldij gebruik van een

apartjargon.Van Lew-strauss,over Lacan,Piaget,FoucaultofBnrthes;vu tijddezeverrassin! stel ik raag een andere, schriften zoals Tel Queltot Communicapositieve:de fllm kHlM (voor heteerstin tions.de termen uitde linguïstiek en uitde
een encrclopedie?) hetdeel dathem toe- semiologie zijn er gemeengoed geworden.
komt.Nletalleen regissvurskn*
lgen een ar- Daarom isditwoordenboek bi
jzondernuttikel,maarook een a= talfilms.Hierbi
jis tig;het is bovendien erg handig.Een 800mi
jn aandacht jevallen op de uitstekende taltermen zijn erin gerangschikten worverwijzingstechmek. Tenslotte: de afzon- den besproken via een drievoudige Gnadederlijkebibliografieop heteindevu ieder ring:technolo/sch,psychologisch en sociodeel is een goed werkinstrument. Jammer logisch,en semio-lmguï
' stisch.M en vindter

dathier de naankelilkheid van het Franse veelmeer in dan men zou verwachten (ook
origineel we1 >ns groot 1.
G.Boeve
J.Klepestra

korte,kernachtige theoretische beschouwingen over bepaalde onderwerpen; bv.<1'af-

fiche')en ditop een verrassend heldere en
boeiendewijze geformuleerd.
E.DeKuyper

sterrenbeeldev tlu
La Rivière,Zwolle /Denis,Borgerhout,
1972,290 pp.:genl.,BF.165.
Deze kleine sterrenatlas is bedoeld a1sgids
voor al wie door eigen waarneming meer
vertrouwd wi1 geraken met de sterrenhe-

RogerNevilleW illiams

The N ew Exiles
A- erfc- W arR esisters in C> J#J
Liveright,New York,1971,401pp.,$2,95.

mel.HetO eklebestaatuittwee delen.De Dit is een korte situatieschets,au gevuld
eerste 80 blz.geven summlere notities over
sterren,sterrenstelsds en nevelslhet waarnemen met een goede prisma-kilker en enkele praktische raadgevingen. Het tweede

met een reeks interviews met enkele USemigranten in Canada,allemaal tegenstan-

ders van de Vietnam-oorlog (draft-resisters,veterans,enz.
).M en schathun aantal

en voornaamste deel bevat de eigenli
jke tussen de 40.000 en de 100.000. Een volkaarten: eerst 6 overzichtskaarten die sa- ledig overzicht van de achtergonden van
men de gehele sterrenhemel omvatten en deze emigrantengroep was vrl
'j moeilijk,
vervolqens87 sterrenbeeldkaarten,diein de maar de samensteller, die zelf aan het
regel e
-én constellatie bevatten. Als basis hoofd staat van een M ontreal-emigrantenhierbil diende de bekende Atlas Coelivan grœ p, heeft toch veel elem enten kunnen

A.Becvar. De bladzijde tegenover iedere samenbrengen en aldus een beetle mee:
kaartgeeft intereuante informatie over de licht weoen op een minder a kend aspect
belangri
jkste waarnemingsobjecten in het van hetthuisfrontvan de Vietnamoorlog.
bqtreffende sterrenbeeld. Bovendien bevat- E.D eKuyper

Proj.Dr.W.Dondeyne
DE TAAK VAN DE PRIESTER N t)

M oeilijkheden en Perspectieven
Formaat:11 X 2()cm
64 blz.

Reeks tTheologische Overwegingen'
ISBN 90 26475047
66 F

Prof.Dr.A.Dondeyne (1901),doctorin de wijsbegeerte,licenciaatin de theologie,
wassinds1933professoraan deKatholiekeUniversiteitteLeuven (bijzonderemetaphysica,theodicee,wijsgerige anthropologie,godsdienstfilosofie) en sinds 1961 decaan van de faculteit der godgeleerdheid, en sinds 1965 president van het Hoger

lnstituut voor W ijsbegeerte.
Hijis1id van deKoninklijke VlaamseAcademie en was in 1933 medestichtervan

het Hoogstudentenverbond voor Katholieke Actie en Universitas. Publiceerde F()i

chrétienne etpc/lylc contemporaine,Gc/t
ptl/en Wereld,LaJtpiéctlllte Iemondeen

een groot aantalartikelen in tijdschriften en verzamelwerken vooral over hedendaagsewijsbegeerte,hedendaagsathe'
fsme,godsbewijzen,Heidegger.
i
W at het filosoferen van Dondeyne kenmerkt is een geest van borende kritiek, een
methode van systematische analyse,een wilom zich de visie van de ander eigen te

maken en tegelijk debekwaamheid om dezevisiekritisch tebeoordelen'.
(JanGrootaers)
De taak van de priestel.??!? is een korte bezinning over volgende onderwerpen'
. de
pos
d tconciliaire kerkcrisis,de malaise in de priesterwereld. Bijzijn overweging van

etaak van depriesterin dezeti
jd gaatdeauteuruitvan een geloofsdimensie.van
een ethische en van een kerkeli
jke dimensie.
Vroegerverschenen in de serie Thcologische Ovcrw/tz
z/-/?gc??
qj
KarlRahner:$1k geloof in Jezus Christus*
-

HansKùng:tGod en hetIijden'
W .A.M.Luijpen:EGod!Goddank!Godverd...!'
HerbertHaag: Afscheid van de duivel

O rion-Desclée De Brouw er

W ijngaardplein 15,Brugge
Nieuwe G racht 24a, Utrecht

Instituutvan de H eilige-ram ilie van H elm et
Jln Moorkensstraat95

Berghem-Antwerpen - Teleloon (03)39.17.
88

M iddelbcarOnderwijs:Oude Humcnoric
Grieks-Lctijnse aldeling
Lctijn-Wetenschcppelijke cldeling
M oderne Humanoria
AlgemeenVormend Onderwijs
Economische cldeling
Voorbereidende aldeling en K'euterklassen
:X T : R N A A T
H A tF -lN T : R N A A T
SPO RT :N VR IJ:TIJD $BZ%T:DlN G
INSCHZ.: EERSTE W EEK EN LAATSTETWEEW EKEN VAN DEZOM ERVAKANTIE

HOGER INSTITUUT VOO R G RAFISCH ONDERW IJS
Oude Houtlel38 Gent-Tel.09/23.22.23 of25.35.73-Broedersvandechrlstelijkescholen
EXTERNAAT

INTERNAAT

Het drukkersbedrijf een wereld op xiehzelf met een nog ruime
keuxe van toeklmstmlgelijkheden
Scholing : Lager Secundaire Technische School

Aanvaarding in le jaar: na 6e Ieerjaar Lagere School
in 2e jaar: na le jaar humaniora of le jaar LST
in 3e jaar: na 2e jaarhumaniora of2e jaarLST
HogerSecundaire Beroepsschool - HogerSecundaireTechnischeSchool

lndustrieelWetenschappelijke School

Aanvaarding na 4e humaniora,3e middelbare of LTS

HogerTechnisch onderwljs (Graduaaten Technisch lngenieur)

Aanvaarding na HST ofvolledige humaniora met ofzonderexamen

N.V.SC HEERDERS van KERC FIOVE'S
VERENIG DE FABRIEKEN
ST.-NIKLAAS
SVK
SV K
SV K
SV K
SV K
SV K

TEL.(03) 76.35.01

Asbestcement produkten
Strangpers-en handvorm gevelstenen
Gegl
azuurde gevelstenen
Holle Fertvl
oeren
M arbrabeltegels
Trappen in marmermozaiek

Sedert 1870 Iegtde

Firm a M .H.Lum m erzheim & co.
-

107.Zeeschipstraat,Gent

asfaltdaken met volledige di
chtheidswaarborg

$i.tId#Inl In,iliquivaarkefplaelkunde
S.Anthonius-Brecht- tel.03-79.05.57

Opleidingtot Sani
taire Helpster(15 tot18 jaar)
Verpleegassi
stente (vanaf18 jaar)
Verpleegster

Kosteloosonderwijs- voordelig internaat

C O N S ERVEN

# *<
e

H oger
Technisch
Instituut
SINT-LIEVEN

.

* *
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*

*
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G ildestraat,7 - GENT

te1(09)23.20.57
Ajdelill
g A1 2e graad:

+

1-

#
:

- -

'

in degistingsbedrijven
Ajdelîlt
g A1 le graad:
bedri
jfsassistent
in degistingsbedrijven

#

-

-

E ts.V an D e P oel & C o
LAAGEIND 3

technisch ingenieur
in de industriële scheikunde
technisch ingenieur

laboratoriumassistent
in klinische scheikunde
laboratoriumassistent
in industriële scheikunde

VoorJongensen meisjes

P.V.B.A .

De schoolbeschiktovereen pedagœ

2090

gievoorJongens.
De meisleskunnen volledig pension
nemen in een meisles-home.

TEL.68.62.81 (4 I.)

STABROEK

TELEX 33.062

sT. NORBERTUSINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
stationsstraat 2 - 2570 DUFFEL - Telefoon 015/319.21

Paramedisçh Onderwijs van het korte type:
Vroedvrouwen /Gegradueerde Ziekenhui
sverpletelgtstlers /
Gegradueerde Psychi
atrische verpletelgtstlers
Duurvan de studies:3 jaar.
Aanvullend Seçundair Beroepsonderw i
js:
Verpl
eegassistenten,2jaar/Ziekenhuisverpleegsters,3jaar/
Psychiatri
scheverpleegsters,3 jaar
Internaat - Half internaat

M eisl
-e,
W i1je een beetje van je vreugde geven aan de
zieken die je nodig hebben en op je wcchten?

V erpleegster
zc1je zijn ...
A1de inlichtingen zijn te bekomen bijhet
HOGZR TZCHNISCH INSTITUUT VOOR VZRPU ZGKUNDE

Capucijnenvoer,39 - LZUVZN - Tel.016 I28#.21

T E C H N IC U M
Londenstraat,43,Antwerpen.
O pleiding tottechnisch ingenieur
in mechanica,elektronica
en industriëlescheikunde.

Voorbereidendjaarenvacantiecursus
met hetoog op hettoelatingsexamen.

Ixsvlvuuvvoon vsnpKeEoxuxps M aria M 1d d eIares
Hospitaalstraat 23 -2700 Sint-Niklaas

-

Telefo@n (03) 76.43.48

Bestuurd door de zusters van de Verrezen Zaligm aker

Een modern gebouwencomplex

-

Degelijk Onderwijs

BERO EPSAFDELING
-

Voorbereidend jaar: minimum Iceftlld 17 jaar
Gebreveteerde verpleegster:duur3 jaar

Verpleegassistente:duur2 Jaar

TECHNISCHE AFDELING
-

-

Gegradueerde ziekenhuisverpletelgtstler:duur 3 Jaar
Gegradueerde psychiatr.verpletelgtstler:duur3 jaar
Gegradueerde socialeverpletelgtstler:duur 4 jaar
INTERNAAT EN HALF-INTERNAAT

Iniichtingen en insehrijvingen :
-

W erkdagen van 9 tot 12 uuren van 14 tot 17 uur
Zaterdag van 9 tot 12 uur
En volgens afspraak.

Een heelgroot boek

eoor een heelklelhe pr#s
(vergeli
jktu m aareens in de boekbesprekingen ...)

a tr e v e n
biedt perjaargang: 1.150 pagina's grootform aat
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Personalia

tlisabeih
von der Lielh. Pcdagoge. directrice
post-universitaire studies voor Icrarcn. Adres: 2
Hamburg, Gerckcnsplatz 12.
Inca, afkorting voor 'Informaciones sobrc Cbili
y America l a t i n s ' , de naam welke een grocp
van vijf mcnscn (twee Canadezcn. een Italiaansc,
een Chileen en een Belgischc) zich gegeven hebhcn: vanuit Chili willen zij bun respcctievelijke
landgenoten achtergrondinformatie verschaffcn
over Chili en Latijns Amerika. Adres: Casilla
5394. Santiago de Chile.

Or J. A G. J. Dieivorsi. geborcn 1940. Studeerde sociale geografic cn gcschiedcnis te Groningen. Thans wetcnschappclijk hoofdmcdewerker
bij het Geografisch cn Planologisch Instituut
van de Katholieke Universiteit te Nijmcgcn
(specialisercnde methoden). Rcdacteur bij het
Geogralisch Tiidichrili. Publiceerde De VolksrrpuhUek China (1971) en voorts verschillcnde
artikelen in Sireven en Geogralisch Tijdichrift.
Adres: Tangostraat 66, Nijmegcn.
Rita Jotie-Mulier. geborcn 1934 Doctor in de
Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P.. Voorzitter
redactieraad 'De Nieuwe Maand'. Adres: Van
Putlei 13. 2000-Antwerpen.

Dr. L. L. S. Harialiix, geborcn 1933. Studeerde
sociale wetenschappcn 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.

Ward Bosnians. geboren 1934. Maatschappclijk
assistent. Diensthoofd Huisvesting Comit* Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid 'De Nieuwe Maand'. Adres: De
Ster 56. 2540-Hove.

H. Jans S.J.. geborcn 1924. Liccntiaat filosofic
cn theologie: 1959 -1961 assistent geologic aan
de Universiteit te lxuven; 1965 doctor natuurwetcnschappcn (kristallografic). Doceert aan de
Universitaire Faculteitcn Sint-Ignatius te Antwerpen methode en kritiek van de wetenschappen. Adres: Minderbroedersstraat II, 3000-Leuven.

Carlos Tindemans. geboren 1931. Doctor in de
Germaansc filologie Gent. Doceert aan het Holer Instituut voor Vertalers cn Tolken, Rijksuniversitair Centrum Anlwerpcn; aan het Rijkshogertcchnisch Instituut voor Toneel cn Cultuursprciding te Brussel. Medcwerker 'K en CAgcnda'. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520 Hdegcm.

M van Ti)n studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het onderwijs
wcrkzaam. Geeft lessen llcbrccuws cn Judaica.
Is vaste medewerkster aan een aantal dagbladen
cn tijdschrilten. Adres: Arisstraat 17, Wornier.

Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde
rechten in Nijmegcn. Was daarna tot de oorlog
parlementair rcdacteur bij De Tijd, na de oorlog
bij De Maasbode. Hij was secretaris van de minister-president cn tcgeiijk lector in de dagbladwctcnschappcn aan de Universiteit te Nijmegcn.
Daarna zesticn jaar Nederlands Commissaris
voor Algemcne Voorlichting op Curacao. Hij
was algemeen secretaris van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614,
Den Haag.

Dr. P. Leenhouwers, Cap., geboren 1929. Studeerde filosofie in Rome en leuven. waar hij
in 1959 promoveerde op Peter Wust. Thans verbonden aan de theologische facultcit in Tilburg.
Adres: Korvelseweg 165, Tilburg.

Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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Dreigt ons onderwijs versplintering? / Redactie Nederland
School en prestatiemaatschappij / E. von der Lieth
'Christenen voor het socialisme' / Inca
De Russisch-Amerikaanse topconferentie in
Moskou I L. L. S. Bartalits
De onwaarschijnlijke mens II / Henk Jans
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